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0 20
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bn sánh li anh vn ti kêt bn th nàoV
Quang-Gông nói : « tôi vi anh lã bu bn,
còn tôi vi Huyt-Bc là bu bn mà anh

em, anh èm mà cbúa ti
;
snh chung sao

dng. # Liu noi : o nay Huyn-Be. - Hr-
bc, anh di taeo chng.? # Quang-Công nói

:

« li tôi nói ra ngày trc, l âu dám quên,

x-n anh vì ibi mà bm giùm li vi Tha-
tng. > Trng-Lièu em nhng li Quang-

cng v tha thit li vi °'Tàc-Tho. Tho
nói : « ta có kè mà cár va lí, »

• s *

»'« (Sau s lièp Iheo)

Canayàggi



1

thp ày cho gán chõ no cho' chut 'cõ th

leo lên ng.
Chut thây n thì t nhiên bò lán ra

cha ti-ni thì dã té trong thp nc chêt ti.

Bt thè y à dng nhiêu chut tnà chúng

n li không nghi chi e, s ti n by hoài.

II — Cách git ehohèt mc dô trên d trâng

Nhiu -ngi hay làm mc trôn qun áo

trng mà khng biÈt lãm sao git cho ra.

Vy khi ai làm d mc trên d trng, thì

trc hêt phi lây n-c lnh git s ,
ngâm mt chp trong n-c sa nâu si. Ly
ra chá savon. ri ly nc sa sôi git

vài hip thi thây côn dn vàn vàn mà thi,

Bò tim git vi làn thi hl ráo.

III — Cách mcr nt ve bng chai.

Khi có chuyn chi gp rút mà m nút ve

bng chai ra không dng thì lây. làm . bòi rô).

Vy khi nào mun m- ve nút bng cbai

ra cho dng và khi bè chai, thì phài lây

khn nhún nc sôi bao nút ve ày li mau'.

Chng vài phútng hó th m- ra nh chi

Nhiu ngi li h trên nc si m ra

cng dng.

Trán-phc-L.

Khôi hài lc

Paul v-i Pièrre là hai anh em bn thièt.

Hai anh u bng rng ri c. Thng hay

nói chuyn cbng nèn coi lin ti' hn nhn

ngba. Xa còn ngha on càm, hung nay

b i mà di coi dng bc ln hn ngi
sao? Ai này déu bièt r hai anh Paul vó-1

Pièrre khng cn dn s lién bc.



Li rao
Ba kia Paul iúng liên xài hòi Pièrra mn

ít óng bc, ri vài ngây thôi li cho. Anh

Pièrre nói
j « c ! mà chút na 1 nhà

ti nó di ch v dã, nd'Tnc glSvphià kha,

nó em theo. Anh cng biêt ch ? Mnk không

phi dày t gi chià khóa cho dn b.v

Anh Paul Y i ti chiêu cng khng thây

tin, dèn mai cng không thày bc. Chiu li

i chi ngoàing gp nhau, anh Paul nhc

anh Pièrre. Anh Pièrre nói : «Ý quên ! màu
anh cng bièl ch-? Tôi mng không cn gì

ên chuyn tién bc cho lm. (Moi je ne (iens

pas beaucoup à la question ’argent, tu le sais,

mon cher.)

K coi -truyn n5y xin di theo hai anh em

vé nhà chi cho bièt.

Thò-Châu th sanh.

Tp v

Hòm ngày indng 5 tháng gine Annam hi

ba gi chiu • có cbiêc tàu cbaloupe (én là

Pburicr, chy di Trã-vinh, rui b sóng ln-

nhn chim ti sng C-chièn ngan rch Lng-

thé, ng Duffaut lã quan coi chiêc tàu y,

mt ngi làm la và 1 tn dn bàn déu b
cht, còn b hành nhng ngi Annara và

cht gán vài .chc ngi vi ba ngi b
hành Langsa 1 ng quan hai tôn là Peyrot,

1 ng Lc-s tèn l Jason và mt ngi
cháu cha ng Corapcre cng du b chêt hèt.

Li kính rao cho ch Quí-Viôn ng
hay, nay tôi c lp mt tim bánh mì

ti dng Bouievard Charner, sò 9o, (tuc

danh Kinh-lâp bánh rt tòt, làm bt mi

Langsa ròng, chng c pha, xin khi mua

cho cn thân ko ln bnh cua chc;

li trong tirn tôi có nhiu th bánh ngt

và bnh mog ngon lm.

Li cò bán th ru Lang-sa nht

hng ngon ngt rat b; gi bán r hn

ch khác; c Cafê, sa bò Chocolat dùng

sm mai và chiu,

Vy nh viên quan quí khch c rnh

xin ên quán ti, trc chi sau giúp

ngi ng ban vi nhau làm cho nên;

vic lâu dài.

(PiRRE Lè-.x*ng-Ngn

Có ngi muôn bán mt s- rung rt tt

ti ht-.Sc-trng, rung y khn ng -13,

nm, dã thnh thuc ri, huê li mói nm

hn vài ngàn gi lúa rung, bôn phía du ®

rch gia có khai kinh dã láu, mi k

n ng 4, 5 mun lá tàu, phía rch-cái,

dât lm ry tt lm, dã c hn 30 tá in

, chù nào cng kh, khi giùm n, có lp

rói mt mièng vn sn sàng, i cn nh

va càt sng, bn giá nh, ai mun mua xi n

dèn do Bn-quán mà thng ngh.

Cu QUAN MT. NHO
- TIPHNG MÉ SÒNG BÊN-TRE

10 Có bán các th sch s hc ch tây và
các th sch ch quc-ng, th 'tuông,

truyn s, cùng sách Minh-tâm, T-lh
|g

ch nhu có âm quôc-ng.

í -?
án dù° nhà ÌTlòrri S> nh giây trng,

s>ày <
câng vit, ngòi viêt, mc, thc,

8 vàn vân

Bán các th hlnh treo chi và t-st,
Ni ht ai c sa tu-st, máy may, xin

' h rc n nhà, Ihl s giúp cho, chng tit
° còng ao, s phí không nà nhiu ít.

íh Nhà c may máy, may y phc tây và
ri d trng Annam vi tôt, ai mun .t may
y tòy thích, tin công thng n r' hn

ch khác.

' Paul Chc, chu Café~Saigonnais ting
d'Adran, sô 40'1, rao cho ch v vôn quan
quí khách r, ch café mi lp ây, bn

th ru Lanísa ngt ngon mt b
;

g

giá bán r hn ch khác ; có café' sa bò,

chocolat dùng sm mai và chiu
;

li có
9

phòng ngh tng trn sch s. — Tôn-
1 Vin, Quí v nào thích vui chi, ?in n
. ch. ngi bn quc‘cùn£ nhau, mà giúp

cho nn vic.
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1
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. 0 'É
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dât Nam-dng, b h cùa Vièn-Thiu, lênLO’i ••

I

là Trn-Chàn, èn có vic cn. Quapg-

. , . ... ,
cng c kinh, bèn nt lui •-'k t- -hu -ri

hlirinh m c do in-quán 'ch Mt ã w
r.'“y «? *l ;<* *» * ?;.>

tN-lMÍC-MNH, mì thìrog-õgh, ch có ‘Í1
“

'“..í?!®;,
ki-. - .V . ... r. n Còng. .Quang Cng xem .ra thì .lá • tha Tcá>
Sir cho ông Cnavággío oóa. .

. aiUs ; .

*;g 5 »

Th nói s rng’: AN A;
s B vi Túc-h (1) x' lc vn /no, th

« diíng S-Ig thóc, nay c chi n' .‘chng

< c'Ý n gic ngha má b r* hau, nh Tc-
CI h l;am lo giàu sang 'và Jp »cng dành,

a thì b xin dng thò tâp cho trn công, th
(C Chng tii li, dn thóc mà chò' tin dáp li. »

uang-COng c ri, lin khóc ròng làn m.l,

nói nni : < lòi klif'g phi là .ciing, mii5n . t.im

NÒNG C M?M



NÒNG CÒ .MIN BA.V

anh, hm VI . không bièt anh > áu ò mà

thôi d àu i ham sang giàu mà qun.
ngha

1 sao. » Trán-Chn nói : « Lu-Hué.i-Bc

iròng anh tha thit, anh dã chng quèn ngha

C1, Thì phi qua cho mau. n Quang-Công ni :

« ngi sanh troog tri dài, mà không

trn Ih chung, thì chng phi là ngi quàn

t fr tòi úc n thì minh bch lc di không

16 'khng minh bch ;
nay tôi làm mt ci

Ib, xin ng dam.v trírc cho anh tôi hay,

di cho tôi t gii Tào-Tbo -rdU s phò Nh

tu tôi qua mà ra mt anh tòi. • TrámChn

ni :
« Ihon nh Tào-Tho không cho anh

liu làm sao? Quang-Cng nói: “tôi thà

là thác, ch d i chu ò ây sao D Trán-

Chàn nói: « vy thì anh làm th cho mau,

cho Oi dam v, ko S-qnn huyên vng. *

.

" Th cua Quang-Công dp li rng :

« Trm nghe, nghTa chng ph lng, ngay

« không s thc, Võ t nh, thng hay xem

. sch cng bit. mùi ! ngha m> lúc xem

< chuyn Dng-gii-Âi vi T-há-ào chng

cò lúc. não mà chng than dái cùng ri

< ly, khi gi thành H-b, trong không c

à lng, ngoài khng binh cu, cng muòn liu

. thác d chc, ngt vì còn Nh-lu không

c l b cho ai, nên cha dám ec u liu

« minh, má ph êu phú thác, phi tm gri

« Ihân, m o tng hi ngy sau, mi dây em

« qu Nbur-nm mi bièt ng lin anh, phi

« lo m t gi -Tào-Công, rói s phò Nh-iu

a mà lim anh ;
Nu Võ - hai lòng, quì thân

0 tru lc, phi gan tri mt, bút t chng

« cùng,’ kính ly Bi-Ca, rng lòng soi xét. »

Tran-Chn lành th t t lui v, Quang-

cng vào tha cho Nh-tau hay, rói qua tng

phù ng t giTào-Tho. Tho bièt ý Quang-

Công, bèn treo tm bn hai ch hi^tt ni

ca.
’ Quang-Cng bun bc lý vé, dy

nhng quàn t» tùng cù phài sa son xe

nga cho sân sàng, li dy nhng váng bc

la là cùa Tào-Tháo cho t âv dn nay bao

nhiêu d.éJ d li hêt thy, chng dem theo

môn cbi cà.

Ngáy th vào tng phù mà t t, Ij ý.

thy tro lm bn’ hi t nh trc, Quang.

Gng dèn mày' lán cng khng ãng gp Tào- ‘

Tháo, bèn ,qua nhà Trng-Lièu ;
Tnrng.

I

Lièu li già au chng ra. .
Quaog-Còog nói

trong bng rng: « ày l ý Tha-Tng không

muôn cho ta di ó, song chí la dã quyèt
I

di, có l nào mà ' li na ng 830 .

bèn làm mt phong th d li mà t l

Táo-Tháo.
.

.

Th ni s rng
; I

li V t nh theo phò Hong-Thúc, th 1

4 ng sôhg thác ; l dàu n ph ;
n mi tuy

li dày, ngha C1 kh quèn, nay bc th,
J

« t t Tha-Tng, xin rng lòng soi xét, 5

c còn nhng n d, xin li ngày sau.

ièt ri phong li, nhn sai ngi dam

dng vào Ttrng-pbl, mt phía thì m
nhng vàng bc la là -nim ht vào kho,

treo ãn Hn-th-dình-hu trên trinh nh, ri

thnh nh Phu-nhon lèn xe. Còn Quang-Ciig

thì c-i nga 'xich-thô, câm ao thanh-long,

xuàt luh nhng quân tl tùng c ngày trc

dy xe vc ra ca Bc-mn ;
k gi ca

ngân tr1

;
Quang-Cng gin lm, trn mt

hui dao hét ln mt tine, k gi ca chy

mí. Ra khi ca rói, Quaog-Cng dn l

tng già rng : « hn ngi dày xe i Iriré

cho mau, thon c binh theo mc ta ngn

tr' ch c lãm rn cho Nb-tu ta s. T K
tùng già dý xe c dáng quan l thng dèn

Nói -V To-Tho ang lun vic Quang

Công cha xong, k t hu vào dng tbd

cùa Quang-Cng, Tháo xem xong c kinh v

nói rng : « Vân-Trng di rói ! » Bóng <

tng gi ca Bâc-mn vào bo nói Quangt|

Công xe nga Yi mi ngi ot ca rn:J

ra, dí qua phia Bc li có quàn b v
Quang-Cng, dn bo nói, Quang-Cng ni«

I

phong vàng bc la lá li bêt, còn mir

ngi gái tôt cng du d lt, li treo 4?;

Hn-th-dinh-háu Hi tro trinh Iil., còu qu|

• linh cua Tha-Tng ban càp cng chaÂ

7-,—- :• NONGrCO‘M !N'ÍBAM;

|am theo, chì dam theo nhng, quân tì tùng

và d hành ly ra ca Bc-mn di ri.

^hing u sng SÒI, có- mt tng xông r
,f5 bng ni: « tôi xin dam' ba ngn-- binh

Ihièt k, theo bt sòng Quang-M vé dng
Tha-Tng. » Chúng xem ra là Bi-

lng-Quân tôn Thi-dng, Chánh th.

Muôn lìa muòn trng hang róng d.

Li gp. ba gn tng cp bung.

Muòn bit Thi-Dng theo Quang-Công

thô nào, vã nghe hi sau phân gii.

HI TH* -HAI MVI BAY.

; M-tu-Cng ngn dm chy mt nga,

" Hn-th-Hu nm thành chém sáu tng,

' Nói v trong, các tng b h cíia Tôo-

íháo, bò Trng-Liéu ra, thì có T-Quáng-

tkt bn vfri Quang-Cng rt thit, còn- bao

nhiu thì . cng ê knh phc, duy có mt
•minh Thi-Dog không a Quang-Công,

!>ay nghe 'Quang- Cng i nèn muòn theo bt.

íTháo ni : « Chng quên chúa c, ò i minh

rbch, thit nèn dàng Trng-phu, bn ngi
pínen dáng bt chc. * Ni i bèn nt h
/Thì-Dng chng cho theo. Trình-Dc nói '.

'

* Tha-Tng- di Vân-Trng rt hu, nay

jva chng t mà j viêt th s sài d li,

|n oai Tha-Tng, thì là ti rì ln, nêu

{ va di khò), sau vê tay Viên-Thiu, y là

cho hùm thèm vy, chi bng theo mà git di

cbo luyt hu hon, s Tho nói : t ta xa
'dâ ha li, h i ihât tin, vã li ai c chúa

f ny, theo- làm chi. » Nhn ni vù Trng-

fuu rng: Vn-Trng '
phong vàng treo

I ân, tiên cùa. chngù mà dng img-.va-, lc
lc cng chng di mà di ch va, nhng ngi

I nh vy, la kinh mn lm, nay la nhâm va

II- i cng chng xa, • a muôn theo mà da

1 ón va, ng kèt ci nhn tinh, vy thì

1' nsi phi di Irc bào va dng li mà

% i ta, dng ta dam áo chình báo và vàng

bc cho 'va d n di ogr dng va ghi

nhír v ngày sau. i> Trng-Lièu lnh mng,

ci nga i trc, To-Tho dn vài mi
N- qun k theo sau.

Nói v con nga xích-th cùa Qoang-Cng,

mt. ngày di mt ngân dm, thit theo không,

kip,, ngt vì mc h tòng xe cha Nh-tu,

chang dám -cho i mau, nn hu-n hun mà i

bng nghe sau lng có ngi ku rng : Vàn-

Trng chm chm vy. Quang-Cng ngó li

thày Trng-Lièu gic nga thng dèn bèn

khiên kè tùng nhn di trc cho mau. ri dng

nga hoành, dao mà hi rng : « Vn-Vin muôn

tho ta sao ? '» Lièu ní : « khng phi, Th-
Tírng biêt anh di xa, muôn theo da- ón,

nèn sai tôi di trc xin anh di dó mà thi,

ch chng c Chi khác. » Quang-Côpg nói

:

« du Tla-Tirng có dem binh thièt k theo,

tôi cng liu thc ánh nhu. J> Bèn dng

nga dng Irèn cáu mà di, giày phúc thày

Táo-Tháo dàn vãi mi phi-k va èn, sau

lng thì bn Ha-Tr, T-Quáng, Vu-Càm

Lý-Bièn. Tho -thày Quang-Cng hoành ao

dng nga trên cáu, bèn khiên ch tng
dng nga li. Quang-Cng thày mi

ngi trong tay déu kbông có xlô binh khí

chi, mi hèt nghi. Tho nói: « Vàn-Tràmg

sao gp lâm vy ? > Quang-Còng^ n
trn nga nghiên minh dp 16 v trà li

rDg: » tôi khi Irc dã c giao vi Tha-

Tn, nay chúa cù t bn Hà-bc, chng

gâp di chng dng, ã mày phen-, vào phù,

chng gp Tha-Tng, nèn phi yièt th cáo-'

t, phong vàng treo n, tr li cho Thìra--

-TQg, xin Tha-Tng, ch .quèn li ha

ngày xa. » Tho ni : <r tôi muòn thù tinh

vi thíèn h, l dàu di quèn li ha; nhng

mè e cho Tng-quân gic àng th thu,

nôn dam hành lý mà da. í Tháo nói va gic,

lin có mt tng bng mt mâm vàng rng

;dam dng trc nga. Quan-Công nói
;
«mày

phen, mng n ban cho, nay cn i dùng, xin

d vng y li th-ng cho tng ^s. » Tháo

ni : » chc vt mn mà n cng n ln,

xi ch thi t. » Quang-Công nôi :
« nhc.re

chúc cng, c dù chi mà nói èn. T> Tháo ci
rng : « Vân-Trng thit l ngi ngha 51,



gin vì ta vò phc nn cám .(-hng -dng,

nay ta có dam mt cái áo ctn bào, -cho 1ha
tàc lòng » bèn khiên '1 lnng xung nga bai

tay dam dèn tlu-og. Vâ:g-Tr»g s e sanh

biêng, chng giám xuông nga, ly cây thanh-

long vói khéo áo cam bào, vc lèn vui, 1‘i

giay nga i t t Tõo-Tháo râ"g : 4 mông

n Tha-Tung cho áo cm bòo, ngày sao xin

s gp nhau. > Nói rói bèn gic nga c phía

bc mà di Ha-Tr nói : <c ngi y v l quá

sao -không . bc va f »” Tháo nói
;
» va c mt

ngi rr t nga, ta hn m&Y mi ngi,

l nào va chng nghi, li ta ã ha ra, chng nèn

theo na^ 0 nói ri hèn gin chúng tr- v, ni

gic dng than tiêc vân Trng chng cùng.

(Sau s lip (heo)

Cánavaggio

i&?;

Tri sanh dà iêu.

Hm ngáy rm tháng giêng Annam Bn-

quán có ãng nin NGUYN- Y1T-K-IÒN,

là ngi CÒ vièt cho Bn-qun. in mt-

ít bài khuyên- thè; ngi nây lng
An-ha,- x Gái-váng thuc v tnh .11-
tho

;
mói qua i ' hói 11 gi ti ngày

-14 tháng giong nm Qí-mão

Na Bn-quán gi' ít li gi chia

hun cùng gia quyên ngi vã t lòg

ái khích cho k hu tâm dóng chí

th”g di.

K duyên xo ng. '

(lièp (heo)

B Bàm-Th nói : « Nay phi .cho' mai nhn
qua rc dâu v, mã ng cho bèn gá bay

rng con minh dau, khi rc v xong rói,

nh may m con mình mnh dng, thl chn
1

ngày khác mà cho ló hip cn, nu chng
mnh dng thì mình nui lày dâu cng nh
con gái minh vy có li chi. s Lu ông tnh
thit thà. thày v nói lãm vy thi nghe theo.

» 1. .VI.

Si

p

t,p

’t -Hai nh tháy mi t thit sdi lm dám gp
b'- nhau gia dàng, vic, cài ly vé'- chuyn' anh
™ nbà quê xá va^xÍV làng x. .

’

Trong d du ci r. Anh i tng nghè

ay V
1 ' kiêt ^ d diên, li luông cuc vui, mi

' _r»há vi ch x. Ch x lin ni rhg :

uay gp vic hai. tháy, .làng ti cng v tình

m cbo m inh bch, vy thi hai thy phi nói

>n cho láng ti biêt mt chuyn iên cùa hai tháy,

:h ri vic làng s coi ai iôn hn ihl ngi y
•a là ngi tên nhà què xá õ. ; .'V

Chú tháy pháp vã anh thây ctíùg. Hn chu.

.

Anh thây chùa giành nói trc mi -khi 6
râng : tha vic lng tên lôi thit là thây Sc,
mà ai này .déu kéu ti lã thy Sôc diên- bfri

chuyn sau náy : •
• ’

_

Nãm kia ti di làm dám li. Blnh-sùng, chu

ám có cho lôi mt cy vi dà,- biu em v
mà may áo m-y qun. Ti em vài

vé, mà m pht, hn phn tu tri, (hì không

chu chi khõng tinh tàn, tôi s tb-nhm
.
h b di dât chó mèo nó làm d, nèn ti

dem xung s-g git dôi . ba hip GiSt rl>

li mi em cn ra trc sân chùa mà phi

Tôi ngói coi chng mt hi, tòi mi; v ngh
dín mày ng do coi dng cho chó io chun

qua chun li dng d vai di. Tôi va ay
lng con chó âu vùn 'chy ngan qua sân.

Khng ièt nó có dng ti vài không. Ti
mi hòi mây ông- do, mày ng cng, ni

không c .dng. Tôi khng tin,l vy muôn
cho bièt chc tôi túi cuôi xung, già cn
ch bò qua bò li di cày vài,. .và. hôi mây.ng
o coi ti có dng ti v.kbông, Mày-ng nói

không có dng. Ti mng qu, tòi lt t' em
vài VI*. song mt chp ti nghi li gic mình,

vì con chó nó- có ui, li mi lày cái li
litm ct sau .dích ti gi nh i ch ri

cng bò qua. b' li ngút ngot duôi. Chuyên

náy mây Ô!!g do t:ói dng vi.

(Saií -s tièp theo
) ;

Ti’n-phc-Le..



Thn tirÓTig din ca l
To hóa sanh ngi, dà có ni dnh liu,

gu-i ngi ai cng hình th nh nhau mà

lchng ai giông ai bao gi ;
b"i vy t xa dên

nay k- ngu ngi hin du có tng rnng

lày cà. Tng mng là ch ci r cho ngi,

nên, h, sang- hèn, sng làu, chèt yêu, tôt

cng bit xu cng tng cho ngi hu nhn
;

bi vy cho nèn có câu rng : Hu trung

tàt hình ngoi ;
chng pbi mt phng Bng

ny hay tinh- .tó-ng mng mà tbôì, cho bên

phng Tâ cng l c thê giái náy cng vy.

cho bièt rãng khuôn linh dúc nng mi ngi,

ai ai cng, lã cháu thân, sao m li khc. « Nh
i Ca tru có cân : kãi cuc li » mi ngi
riêng mi kíp là phi lm.

B-i ra nèn cc ng thnh hin d íù thí

nhiu chò mi bày ra sch tng b náy b kia,

lun dà chi ý thi ai cng bi ngi quan, ngù

nht àm Ú • •

bit trong di mun vic là 'do ni tin

dinh ri, y là kè ngu phu ngu ph Ihi không

cang, vì dèn âu hay dó; chn bc hién s

chng l không bièt trc hn mây bc ày sao ?

Cng bri bit, nên c nhn hay bit ngòi

mà dài theo tâng th ;
ngh c»g chng kh

chi cho mtxem ngi, má lò hin di s lã

xem cho k tng ngi ihi ù. Làm ng
cho bit tam giáo cu lu mi cho lã lch s.

éu mi lun thì tng vng c, nhng mà

hu ích cho k lu tâm thí nghim mà coi.

Nhn ngày rói rnh thày cuôn sách tng
nò

Q

1 náy cùa ai lm thl không r, 'mà ta sang

i chép li hi lúc thiu nién cng nhiu lán, i

chng lôi náy coi li cng kh khen cho kè

dch ràt công trinh, nèn bièn li mà in r cho

ngi hju tóm nhàn lm, ch khá chê bai
;

chng phi sc làm m cò càp. Cn t.

**«

Liu trang ma y in ca

L'èu trang tháy hc tinh chuyên,

in lãm mt bn hu truyén hu lai

;

Công thây dèn sách hm mai,

Ma y mi tng không sai va mi

;

' Li xem b vin tng ngi,

Ngíi quan, ng nht tt ti dng nào?

Mày ngi ãa èr áo,

Trai ttíi goá v gi sao goá chng 1

Bn bà mà gi phng không,

Môi nh thi la Uhng cbng vão ra ;

Gái mà lánh ho nguyt hoa ;

Má áo bùng thng thit á lãy trai.

- (Sem s p theo)

GÌao-hòa rhôn

:

Trn-dl-Chi

Ngày 13 Févier 1G03.

búa, mit 15D cn bay 1,\ 63 kilos

chò-n nbbtnáy ;

,G.o lc nhà máy mí t/

i<34
cn bay la SOkiios'

700
]

Vàobaosu, khi thuê.

LÒT
fe . •

w Nhà quán tdy và café mi lp ti Ch-n,
1dng Avenue acaro.
E
1? Knh rao cho ch v Vièn-quan qui-khách

||dng r, ti nhã hãng Lôi mi lp dây, có

|bn ru ngon ngt b má' ù, vã có cm
;ây mi ngày hai bui, dó xi dùng, sch

jS ngon béo, v ván dúng mc, nh nhà

:.hàng cua ngi Langsa
;
li c dm ngon

kho trong ngày th nm v th by mi
*iuãn, hn ngày thng ;

ngha l c bánh

-ngt và Sorbets.

>'’ Giá mt ba n 1,$40

I
Già t5 cachets 15 00

Dng trn tháng 50 00

Nh muôn dùng cm khuya xin phi cho

(hay trdc ít na là mt gi.

- Giá cm khuya k theo t món.

1 Ti khách-láu có hai ci salons rièng, rng

mát p hn ch thng nh Tôn-Vièn vã

quí khách muôn Yên m, xin t irc dâng

isa son phàn bit sang trng hn.

* Giá mt ba n 3.g00

Cn Tôn-Viên qu-kbách muôn t, hoc bánh

fngon, hoc tic dém ci, tân gia chi, xin n
tô' dùng gá r và dó ngon. Sau hèt tôi knh

|xin ch v - doa chút linh mn vì tôi, ngi
pbôn-quc. Bã bit vui dâu cng s vui, duy

|d lòi tbi càm n lm.

r Nguen-vàn-Vn.

L Cu B-thin cùa quan Phõ-Soãi-Nam-k.

Ti Thù-dc ni nhà ng CANAVAGGIO,'

là chù nht-trình Nõng-c-mm -àm, cò bo

nhng tràu dc, tràu ci, vá bò làm, bò xe

;tôt. Ai CÓ muòn mua nhng vt ày d ùng làm

/rung, kéo lúa thi dn ti nh ng ây m mua.

:Tràu bò lt mà bá .r

0' TAI PH& BUNG MÉ SÔNG BÊN-TRE
Có bán các th sch s hc ch- tây và

các th sách ch- quòc-ng, th tung,
truyn SU", cùng sách Minh-tâm, T-th
ch nhu có âm quc-ng.
Bn dùng nhà trng, nhu- giy trng,

giày , cng viêt, ngòi vit, mc, thc,-
vân vân

Bán cc th hlnh treo chi và tu-st. •

Nôi ht ai có sa tu-st, my may, xin

rc n nhà, thì s giúp cho, chng tit
công lao. s phí kiiông nài nhiu ít. : •

Nhà có may máy, may y phc tây và
ó trng Annam vi tt, ai muòn t may
tùy thích, tín công thng n r hn
ch khc.

Paul Chc, chu Ca-Saigonnais ti
7
ng

cPAdran, sò 101, rao ch ch v viên quan’
qui klich r, ch caíe mi lp ây, bán

th ru Lancsa ngt, ngon mat b
;

gi bán r hn ch khc
;
c café, sa bò,

chòcolat dùng sm mai và chiu
;
li c

phòng ngh tng trôn sch s. — Tn-
/in, Qui v nào thích vui chi, xin ôn
ch ngi bn quòc cùng nhau, mà giúp
cho nn vic.

C’U QUAN MT NHO



Th hai

Th ba

Th t •

Th nám
Thú- sáu

Th by
Chúa nht. •

Tb hai

Thu- ba

Th t
Th nm
Tháng haiAnnain

Th sáu

Th- bày

Mercredi

Veudredi

Dixíanchb.

tocrcredi,

Vandredi

NHA IN và NHA BAN SACH
CA NG CLAUE vá CNG-T
ng OATIKAT, s 119 và 129
C bán các th th và sách ch- quôc-ng giá nhu- sau nây

:

CÁ hán Nhirt-trình ón ncnivpn- i' ThtVr. kin v «11 r thí hành án lvvviÁn hír»uCÓ bán Nht-trình Nng-C óng nguvèn

cun mt n2m là õO sô giá 6 $00

Tung Sn-hu cun nht 0 20

Sn-hu cun nhl mi có giá cng.' 0 20

• Th Lc-vân-Tin 0 60

Tung Kim-tbcb-k-duyn 1 00

-Tung Kim-vàn-kiéu 0 30

Tc-ng c-ng 0 65
' S ký Nanã-vit • 0 40

Phong-hóa iu-hành 0 50

Chánh tà và Lc-súc. 0 10

Minh-Tm Bu-giám cuôn th nht
V cuôn th hai 2 00

Lang-chu 0 30

Bch-vin 0 30

Thc kiu vês thi hành n ] v- vic hình

Và vic h và vic thng-mi 'ca ngi
Bn quàc X $ 00

Cou'S d’Annamite 2 50-

Cours gradué. . 2 50

Conversation Urcamtli Franpl« Carionnés . . . , 0 .80

Vocabulaire AnnamiLe franais .... 1 60

Vocabulaire Trng-Vnh-Ký 1 20

Miscellannée 1 40

Sách dy cách .nu n Curtonnée. . 1 10

Nh--Mai 0 30

Phú-kiéu 0 20

Th- Nam-ky 0 10

Chuyn di xa in li ln th 5 . . 0 60

Th Dng-Ngc ng in

Ai muòn mua thi cìn ti nhà bn sch mà mua, còn nhng quan cò xa ht mà muòn
mua thì ‘xin phai g'i th và mandat poste, ni trong th ch và tên h cho r
ràng, thl ng CLAUDE, s gi cho lp tc chng sai.

rVM-QUÍ-MÃO

>< 5 THANG HAI
*

THANG GÍEiNG

Laxgsa z = mix -

i DtMAKCHB 4 Chúa nht.
0 5

3 iíardi 6 Th ba
• 4 Mereredi 7 • Tb tu’

. 6 Jeudi 8 Th nm
6 Vendrcdi ....... 9 Th sáu

7. Sanaedi 10 Th- by
• 8 Dimanchb . 11 Chúa NHT.
9 Ludi 12 Th bai

10 Mardi 13 Th ba

11 Mercredl 14 Th l
12 Jeudí >. 15 Th nam

1
•

13 Veadredi ....... 16 Th sáu.

14 Samedi 17 Th biy

15 IMA.NCUE 13

i

ChCa MHT.

Saigon. — mpnmerie-Librairie cLAUDE & o. Gérani CANAVAGGlO

tVXng GING • Qur-M Ngày 26 • Pevbier^IÌ

GI BN NHT TRÌNH

1

'Ngi 'bin quòc

mt nm.. 5 s 00

íãu tháng. 3 00

Ti ng-dag

Chu Nhn: CANAVAGGIO ANNONCES

Chu Bút LNG-KHC-NINH
T D-Thúc

Bu-ng LAGRANDIRE, sô 84.

]»r Pago ]e centimètre

2« Page le cent

3« Page le eent.

4« Page Ì0 eent.

Ngi Langsa
eùng ngol-quc
mtnícn. "to 300

sáu thng. 5 00

Ti pháp cùng ngoi quòc 10 . 00

vng s nh ý, cho ch y trong nm- náy
‘Ti ha cùng ch qu -hu, thi- tôi- phíill

li-
3 tuy Nacn-k cùng Bc-a chng xa, "ma-;

dàng lui tó-i non sng cch tr-, bòn dm' ngàý

;

sdng giô, thm say sóng th hoi, khhg. ung;
n c mt nm tr, ch dên

'

l, li gSp thêm mùa lnh ng-"h'ngAMn^í
khác tàu. VI nhng du nhc y,ne'^'p^%"|as

cho dáng công, xem phn minh cutxn^
hay, li ráng thut cho y s th. NIHNN
Vy dâu nhc my, mà ng ,u iiíni ích

ti ráng làm cho bn xem vui, ky ti tôi s

Ai muôn mua nht-trình, hay iín vic chi vào

nht-trình thi c d Bn-quá chi bút là

LNG-KHC-NINH, mà thug-ngh, ch c
g-i chó' ông Canavaggio na. •-•••"

cho ch v hay và xin ming cbàp s tr nài v khi hành, Hà-ni xo lun,

cung hì tn xun cho các bn quí. vàn cng còn r-qgaggCT

xuân dt. mau tav knh it li chút tn-xun,
1 BN QUÁN cií BUT qíi4 H.

CAUSERIES SUR AGRICLTURE ET LE COIÍMERCE

MOI TUN LE N NGAY ni NÂM



ý-- '. ---

Tam-quòc chí tc dch

(lip Iheo

)

„

Nói v Quang-Cng*. t bil Tào- Tháo rái,

bèn Quây nga theo xe Nh-tu ; hn ba

mi dm mà chng ihày xe, Quang-Cng

n.ahi s, bèn gic nga bôn phía i tiém,

bng 'nghe trên núi c ngi kêu ln rng

:

I Quang-tng-Quân xin ngng li. » Quang-

Cng ngó lèn thy mt ngi nh Irai, mc.

áo gm bch khn vàng, cám thng c-ì

nga li có mt ci thù càp treo ni c nga,

dn hn trm qun b chy bay xuòng
;
Quang-

Công hi râng : í ngi là ngi chi vy ? »

ngi nh trai ây b thng xuog ng
qui ly ni di ât. Vàn-Trng e giao trá,

g nga nghim ao mà nói rng : « Trng-

S hy nói tn b. 5> Ngi y áp rng :

c tôi l ngi t Nhng-dng, h Liu

tôn' Hóa, t Ngn-kim, nhn i lon nn
trôi ni giang h, t chúng hn nm trm
ngi cp gic mà n-j mi ây dóng

bn vi tôi có tôn B-Viln, di tun di
nùi bn bât láno, hai v Phu-nhn em lên

núi, toi hi k tùng già mi hay l v- cia

Lu-hoàng-Thúc, li tôi nghe có -Tng-
quân theo h tông, nên tôi muôn a xuông,

Bò~Vin buôn lòi cbâng tuân, b ti giêt thác,

nay dem dâu dng cho Tng-quàn ng
•thinh li. » Quang-COhg ndi : « nh Phu-nhn

r dàu.? Hóa nói : « côn trèn núi. > Quang-

cng nói : « phi am xuòng cho mau. »

trong giày phúc lin thày hn trm ngi
day x'e' xung. Qang-Cng xuông- nga gt
á,' vòng tay ni tró-c xe mà hi thm
rng : « Nb-tu s lâm chng ? * nh ' Phu-

nbn nói : a nèu khog có Liu-tng-Ouán

bo toàn thl ã b Bô-Vièn nó làm nhc
ri. » Quang-Công li hòi kè t hu ch
Lièu-Hóa cu Ph-nhn th nào ? k tà hu
nói: BÒ-Vin bt dam ln núi, ti muOn
chia chn Liêu-Hóa mõi ngi bt mt bà

Phu-nhn mà làm v
\
Liéu-Ha hi ra hgu^Í

do li dem lòng kính phc, B^Vin chlig

nghe, nén Lièu-Hóa giêt di. > Qang-Côog -

nghe nôi bèn ly t Lièu-Hóá. Liêu-Hda

dam c .bn theo a Quang-Cng. Quang,

cng nghi thãm trong bng râng : nguty í

ny -vòn cng bn Huýnh-Cn . sót li chng;

nên làm bn bèn kim li mà: t di.' LiêJ

Hóa li ly dng vàng-' la. Quang-Cngl

cng không chu
;
Liêu-Ha ts bit, dn làu<

:

la v núi: Vr.-Trng thut vic. Tào-Tháo

cho. áo .chinh-bào li cho Nh-lu nghe, r4i

hôi xe i cho mau. Bi ên tri ti, bèir

váo xóm kiêm nhà mà ngh, trong nhà cí

mt ngi già. dáu râu bc trng, ru rócì

và hi râng : a Tng-quân tn chi h -

chi? í Quang-Cng vòng tay v’à áp rngil

« tôi tn Quang-Mò, lã em cua Lu-Huyénl
Bc. > Ong già ni : « vây có pbi l Quang

Công mà -chém' Nhan-Lng Vn-XT o
chng? » Quang-Cng dáo rng

:
phi, s ôhg

già mng lm, bè.n mi vào nhà. Quaogv

Còng ni : trên xe còn có bai vì Phu-nhn.-

ông già lt dt -bào v con ra rc, hai bf|

Phu-nhn- vào nlià ngi an. Quang-Cng VÒD

tay dng mt bèn ; ng già rai QuangCôn^

ngi. Quang-Công ni : <1 Nb-lu ngói trèii

tòi âu dám' ngói* > ng giè bèn khiên

con mi hni bà Phu-nbn vo nhá trong thìl

di, còh mình ngói nhà ngoài m dài Quang-'-

cng. Quang-Cng hi tn h, ng già nô^

<£ tôi b H ln Hóa, lòm quan Ngh-lang di

vua Hun-Bè, hu tri v làng,- nay. li
I

thng con trai tên HdiBang- ..l rru ch

Tùng-s b b h ví Vng-Thc là quí

Tbái-Th dt Vinh-Dng, nêu Tng-quâo^l
ng náy thi lao xin g-i cho con lào mt <n

th. 0 Quang-Cng chu.

Ngày th n cm m mai xong

Quang-Cng thính Nh-tu lèri xe li lil

th cùa Hd-íoa, ri t bit mà i, nh!

Lc-dng thng dn, di dên mt cái i

tn 3á i ông-lnh, ngi tng gi i



èm riêt qna àj Ngh-Thùy. Tng g i là

ngi Tinh-Chu, h Bin tèn Hy, ánh

bng chùy lu tiah gii lâm. Cng là bn
Hunh-Cân sói li, sau áu Tào-Tháo. Tho
sai ra gi i.

•
' (Sau s tip theo)

. V Canayaggio

Tng’ Nguyn-khc-Hu
Xem dâu xo Ton-Kin vê.

(Le 2i Dccmbre 1902)

Mng ngi i hi. dàt Bg-kinh,

Cuc n ihl ng h mt minh ;

R li trng xanh xem mó-i rò,

• Nhìn ra chi- c ng tng nhìn; .

Muôn ngàn th eii ua khôn khéo,

... B bn trn ai sánh hin' vinh
;

. Knh tng bn Mén vui mt thày,

Mt- Hu bièt dng cng nh Ninh.

/ -Thin-hc Lng-du-Thúc n
Hu thc :

Nh Ninh di cng dã gán v,

Rng tl)y ât còn cng rng nghe.

Tri thc nào ngi trong cuc xào ?

Ngi trông xin lng ii ìói qu.

Le 10 Pévrier 1903 — N. K. H.

vM
'

'
. Vn phòng yu thuyt.

Lòi tp Ànnam ni rng: a Vát gi vay lúa,

không vt gi vay ch. Ày là li nói khoe

minh có tin chng cán gì phi hay^ch mà

lãm chi. ly cng lã li nói túng dó m thôi,

p Xét ra nh d c tin mà thèm hay ch
thì là hi chi sao T Cò phài là mình gm mà
li thêm hu chng 7 Ai Ihày mà li ch 7

Ai nghe mà khng ngòng.

Hu vn c hai ngha khác nhau xin chó

hiu ln. Mt ngha 'có ng tin, mt ngha

c biêt ch. Hai ci dó nhâm cãi nào d cú

yà chc chn hn. — Làm cho có tin
,
cho

giàu c \n chng phi lá minh c. —
ly cng ti ni tri dè dành phán; song

xél cho chi lý thì lién tài là thân ngoi ch vt,

còn mát. không chng. Hoc phi b ngi
ganh ghét tranh dành b náy t l khác, • hoc

trm cp tung hoành, xem ra có cua nhiéu

cng cha sng gì cho my, cd cáu : t Tài

a ly thân. » Có cùa cbng phi.là c phc
iun, và li là u khng d kim : 1 Phú

nhi kh cáu gi tuy chàp tién chi s ngó

dit vi chi. > Li Thánh ã có nói dó, làm

ngi há i cng c mà kkâng nghe 3ao.

èn nh vic biêt ch thng kim bát c,

là déu không pbi kh kièm và c rói th

không si dc cùa mình cho c bao gi.
.

Mình chng muôn mà thôi, ch mun thì phic : < chi cng mãi st, cháy ngày nèn kim. B

Ngi Langsa phn nhiu hay ch hn
ngi nnam lm, cho nn bà cng khng

phi dòt nál nh dírn hà minh. VI c nào T —
Là vì tbu nh du vo trng, có .thè nhiu

thì hc nhiéu, bâng ít thì hc ít, nhiéil ít cng

có bièl. Ln lén chng h khi nào b cái

u mình dã hc .mà không bi- b thêm.

Có công vic Ihì thôi không nói - chi, cb
rành thì chng coi ci ny cng coi cói khác,

hoc sách hoc nht-trình, khhng b qua chút

nào. n chi có gi, chng phai nh minh

muôn chi gi náo cng dc, mun n khi

nào cng xong.

(Sau s tip theo)

V-tranh-Quì.

.mà’ ra không? y vy tbl l ngha.. cng b-i ...

hên Tu mà 1’a ch, sa nói cht khách khng .

'

bit chi mà chàp
;
cng bi’ nhiu 'ngi 'thây

tiên bc nhiu thì haro, nên bò' qua u l

ngha.. Còn li thng hay ti lui nhà ngi
Tàu, thây h r vi.nhau cng là phân bit tôn

ty lm, mà sao h li - vi ngi nc
mình làm, vy 7 -Theo ý tôi sin ngh, thì là

cng bi ngi Tâu tng rng h là Trung-

quòc, còn bao nhiêu là T-gi, còn nc la

thi h gi bt quá lá mt ci Nam-mang có bit

chi lã l rìghla, nên h mi khinh khi lãm vy,

ch có l não, mà cbt khách khng thông l

ngha. Ti xin ni thí d u ny : ví nh h-

kèu ngi mình là A-nàm chay, Cao-mn- thl

Câm-bln-quày, Chà-và ihl Hc-quy, Hog-mao

thì cng là Hng-mâu-quy
;

Còn h thì'h
xng rng Thùng-dành, sao h không kêu ráng

Thng-cby hay lá Thùng-quày ? Xem còi c
phi là h khinh khi bi thày khng ? B h
khi ngi roìoh Annaoi mi r .chng bièt ch,

cho nèn chú chl tôi nói trc dó mi dám dnh,

m v làm vy. . •
. .

Tán-Châu: Nguyn-cbnh-Si
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nm (rc ti mi ci v v< dng ít tháng, cng phng ht- Nen 't y vé sa bo mi kèu
ti mun th má bè tr mià coi nó có nhy ti l thâhg Lm' 'khung.-.

' •-'
"..

...

ming kbna. nèfi ns-àv kia tòi ni vi n rne- ; p.hti fh;Tv nhán"v«Va triiVf Cann- thì «v.V. ...

nm (rc tôi mi ci v v< dng ít tháng,

.
ti mun th má bè tr nhà coi nó có nhy
ming kbng, nn ngày kia ti ni vi nó râng :

máy m ng nhy ming hay là dn bà

nhy ming ? V tôi- lin dáp li rng : dn
ng nhy ming. Tôi li nói: m bà nhy
ming. Hai da ti cài ly vi nhau dã

• ti mò mà qun i ngà. V tô liu bê ci
khng li lôi, nó mi nói: thôi ti cá mt

'ííìng
^
tru, ìih báy .ei ti chiu mai, ai

; lii;'trc thi ihua li phài tm dâng cho ngi
' n mt miêngtru. Tôi chu.

Bóng- ca i ngu, thì v chóng vào bun,
mnh ai ny ngù, khng ai dì hi. Sáng không
:ai dám biu ai di m ca, c ngi dó, ní

h

'•ln ln; chng.ngó v, v ngó chóng. Li xm h
không biêt c chi ba ây hai a li ng tra
nh vy, h li g ca kèu, cng khõng âi

lên ting, kêu hèí sc không dng, b s hai

da tô au n chi, h mi tha vi làng,

làng dy tr-ng ti phá ca. Ca ph va
dng, ai ny u ào vô, thy hai a tôi dã

áy ngdi trên gh, mnh mè nh thng, mà
ngt 1

, hi không nói nng' chi hú c ngi
kia i coi; nói có khi hai v chng tôi b qu
phá cám i chng. H mi hi rc thây rc
bóng cúng quày cha chièn^ bt sc, song v
ích, hai da tôi cng c làm thinh. Túng h
mi biu nng mt-eây s3t cho ; châm cng
nó cói n có la kbng. V tòi mi nghe nói :

d gin, gic, so ng s thua nén không nói.

Sthng ri, h em vò cbâm -'cng- lôi, cháy

th nào ti cng cnrng chu khng ìa. H mi
" biu, thôi,em th v nó. Cái hgb dn b, yêu
t, h au Chn Ih.h ming, nnst

;
cha

châm tôi 'cng, ch va !a ln : thi thôi dng
có châm, (t ti nói.

Ti. mi ch nó mà ni rng : d, tao nóitrúng
-.lm; máy còn^ ci lao, dn bá thng hay nhay
ming lra.

V tí chu thua, phi têm trâu em dàng cho
ti n. Thiên h dng dáv, song không *ai hiu
chi rè. H hi fm, v ti mi nói thit cho
b bièl, thì ai ai cng du ci r ln Và nói

Tng : tri i ! Trong dpi ai mò din khùng nh
vy, có mt miòng tráu m d cho dõl chn dt

Chú tháy pháp 'va git. tiêng thi anh cai

tng x rng :.*ÀDh- nh què dd- xá - hai tháy

hêt, vi hai tháy thit' là- khùng c hai..

- :: íjy'^.ii.r Trân-phc-.

—

;

^;LT ráò

.Li- kinh rao- cho-' ch Quí-Viên ng
hay, nay tôi * có » lp. -•mt tim; bánh' mi
ti dng Boulevard Charner,v_s 95, {tc

danh Kinh-p ; bnh rât ti,"' ià'm:''bt‘-'fnì

Langsa ròng, chng có pha, xin khí mua
1

cho cn thn kco ..ln bnh 'cua . c.hc;

li trong tim t c nhiu- th bnh ngt
.và bánh mng ngon lm.
Li có bán th' ru Lang-sa nht

hng ngon, ngt mát b gi, bn. r hn
ch .khác; có Caf, sa bò Cbocolat. ùng
sm- mai và chiu,

.

: •

Vy nh vin quan quí khách .c rnh
xin' ên quán- tôi, trc chi : sa U' giúp

ngi ng -ban-.-vi' nhau làm' cho 'nn
vic lâu dài.’" '' : sr,-

• í

(PtRR Lê-x’ng-Ngan

•^ -

X

. ,\t \*r-Y.T*y
l ' l t;p

: • / .
1 V .

- ti : ht: Sôc-trng; j
ru^ngV’' ây^' khn ;^ng:.c.'l

3

nm, dã. -thnh- thuc?! ri;r.- húô' ii^niiiì.nm

hn vài ngàn, gi ' lúa rung, bôn. phía, u- «3

rch gia 'có khai -‘kính ã lu, ' m'i k
dôn ng 4, 5 . mun lá tàu, phía rch-cái,

dt lm rày tôt lm, ã có hn 30 tá dién

, chù nào cng, khá,- khi gim n, c lp

rói mt' mièng vn san sàng, 5 cn Iibã

va càt sâng, bán giá nh, ai muòn mua xin .

dn do Bn-quán mà thng ngh.

Ngày. 13 Fvier 1903.

5 Pháo thóc

1
trng! trlm

Go lc nhã máy mi t
cân hay lá

,
60 kilos'

700

Vào baosn, khi Ihuè.

TI PHÔ BNG MÉ SÒNG BÊN-TRE'

Có bn các th sách, s hcch tây và
các th sch ch quòc-ng,- th tung,
truyn s, cùng sách Minh-lâm, T-th
ch nhu c âm quc-ngr. ••

.

Bán dùng nhà trng, nh giy trng-, .-

giày , cáng viêt, ngòi viêt, mc, thc,
vn vân....

Bn cc th hlnh treo chi và t-st. .

Ni ht ai có sa tu-st, ray may,"xin"

rc n nhà, thl s giúp cho, chng tit
cng lao, s ph/ không ni-nhiu ít.-, \

Nhà c may my, may y phc "lây và
ó tráng Annam vi tt, ai muôn t may-
tùy thích, tin công thng n - r hn|
hô khác.

,

•

•
• • • .. . • .-m-R-í- \ y

Paul Chc, chu Café-Saigonnis ti ng;);
^Adran, sò 101, rao cho ch v viên: qan;
qui khách r, ch café mi lp âý, bnj
u th ru Langsa ngt' ngon mát b-V'
giá bn r hn ch khc

;
c café, ^sa bò,-

chocolat dùng sm mai và chiu
;

li c
phòng ngh tng trn sch s. — Tôn-
Vin, Quí v nào thích vui chi, xin n
ch ngi bn quôc cùng nhau, mà giúp’

cho nn. vic.
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NH IN và nhà BÁN SÁCH
CA ÔNG CLAUDE và CNG-T1
:ng ATIHAS, sò 119 và 129
Có bán các th th và 9ch ch quôc-ng gi nh sau .náy: V -

‘

Có bán Nht-trình Nng-C <5ng nguyên Thc kiu v 9 thi bành án lý v vic bình •

cuôn mt rm là 50 sò giá.... 6 $00

Tuông Sn-hu cuôn nht 0 20

Son-bu cun nhì mái c gi cng. 0 20

Th Lc-vân-Tin 0 60

Tudng Kim-thch-k-duyèn 1 00

Tung Kiro-vân-kiéu 0 30

Tc-ng c~ng 0 65S ký Nam-vit 0 40

Phong-hóa iéu-bành 0 50

Chánh tã và Lc-súc 0 10
Minh-TàmBu-gim cuòn th nht
V cuOn Ih hai 2 00

Và vic h và vic thng-mi cia Dgi
Bn quâc..; 100
Cours d'Annamite 2. 50

Cours gradé 2 50'

Conver3alion Annarails rrâHh Crtoníés 0 80

Vocabulaire Annamite íranqais ... 1 60

Vocabulaire Trng-Vnh-Ký . . 1 20
Miscellannée 1 40 •

Sách y cách nu ãn Cartonnée,. 1 10

Nh*-Mai 0 30
Phú-kiu 0 20
Th Nam-k 0 10
Chyn i xa in li ln th 5 . . 0 60

Lang-châu.: ; 0 30 Chyn i xa in li ln th 5 . . 0 60
Bch-vin... 0 30 Th Dng-Ngc dng in.

Ai muôn mua thi ên ti nhà bán sách mà mua, CÒQ nhng quan c xa hatm niun
mua thì xin phi gi th và mandat poste, nói trong th ch v tên h cho ro

ràng, tto ông CLAUDE, s gi cho lp. tc chng sai. :

NM-QUÍ-MO
(1903) . . .

1
•

; HcY
;.

tlte '- Tli<ro ' EUl
' Olh-MSa_T

•

-Noiv s mNVoM •• f

1A nn 1 ini^n
'-'HU NHN :.u A N AVA GGI A N ÍS 0 NC E s

( /
Ngu-òd bn quc
mt nam ; . 5$ 00 Chu Bút L0'NG-KPIC-NINHUáu tháng. 3 00

?' Bông-trcmg / Ngi Langsa

l*r Pagc l'cepiimèti-e s

2« Page le cent.

$

Ngi Langsa T D-ThC 2® Page le ccnt.;. §
lcùng ngoi-uic * _
mt nm. 10 3 00 trNG LAGRANDIÈRE, Sò 84. s ® Page Ic cent......

BAION **">*-
;

.
. . . v

\sáu tháng. 5 00

Ti pháp cùng ngoi qucio. oo

LQ’X :E3^x.O

0 Ai muôn mua nht- trình, hay là in vic chi vào

|ht-trinh 'thi ,c 'do Bn-quán
.
.chu bút là

^U^iXG-KHC-NH, m.thg-ngh, ch', có •

pL_pha^ng^ Canvaggio na^T^^ {

1
’ 7 ' ‘Thng c lun

.: - (tip iheo)
,

' Cách bun bn hoc i nhiéu li ít,

Nêu - khng, cbng tôn Íí thì tn nbu
;

,Làm ngi xin ht e tánh kiêu,

Ráng m rng ng hip hùn bun bán ;

Ch sc mlrrh khn minh sáng,

„ Mà tng rng :

< Mt mình xong la phí dng ngi

;

Mi mi u t-ng d nh chi,
Gng Inrc mt sao không biêt .-kh;
Tuy chng ng xem xa nhiu ..ch,:;

Ch cng nghe ni cuc ôag^-dng
;

•Bao. hàm t x:Bc :pbng.{Hà:ni)7i;
Cho dh-.Cao-mang: Chn-ap
Xét cho 'k t: gn, i. pbapp 7- 77
Sáu -tnh náyrhn bòi mHnám -

r

Còn Bc-phng mi ngi mi nm,
Xét k li t_m tng, doi -

;

Hn bn cbc nm má còn d-,
Phi h cùng nhng bm mHnra;
Xem cng lã thu túc cang tâm,
Sao li khác ngn l c chi;

R ngi Bc kiên tàm- trì ch.
' ’• '

Bu khéo hay ràng..tQfi^hpNj?AS-i-=,nHo bn buôn nghé. nghip m 11 thong,
Thit nh b-i hgirn JinJ.c '[

.

y OV t\; J

THANG GiENG

AKMAM

Dimanchb ...... 4

Lnndi 5

Mardi 6

Merercdi ........ 7

Jeudi 8

Vcnredi 9
#

Samedi to

DiiLLHCHí... il

Lundi 12

Aíard.... 13

Mercrei 14

/eudí í. iS

- Vendrei ....... 1 G

Samedi 17

DtMANCBB 1S

Cha NH-
Tli- hai

Th ba

Th tu'

Th nam
Th- sáu

Th by
Cha sàn
Th hai

Th ba

Th t
Th Dm
Th sáu

Th bày

ChOa .NH-r

Mercredi

Vendiedi

s&mei...
Dacamchk. Chúa. nht.

Th hai

Mercredi.

Saigoti. — Imprim.erie-Libraie CLAUDH & C“. Géranl CANAVaGGIO
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Tuy nghèo yèu u dông ngi thì u sc,

H lp hn và hi Tri-tri;-

ai-php. xem cng ít- dám khi, • ••’-•

Vì ngi mi m mau thòng hn cù 1

Trí-tri hi c b’-vièn hi-chùi

. Bc lp ra ng hc khéo hc hay ;

Nei -ã ra lm vic lm tháy,

II
Song cng phài nhóm nhau mà hc

;

!j
•;Hc nhng vic chm vàng di ngc, .

1 •

-•' Hc nhng u nàu st luyn óng ;£•

I
Hc my'ki, then’ n thit thòng, - -v

I Hc bièt dên yên phong ba. kbi

;

1 Hc dù vic nhng tài nhng tri,

1 Hc cho thông nghé nghip bán buôn,
;

•

I Nhô- ln u mt rp mt khuôn,

I -C chu khó làm sing chuyên hc
;

1 X nghèo kh^ trè già phi nhc, -

1 Lnh nc u làm kh c dn ;

I
Nhng vy mà. ráng sc lân ln,

I BÒi siêng mi ng tôn di khéo

I
. Ngi sau tình không bng mt chéo,

I
C gi u thong th không lo,

I
u nn h ít thày so do

;

I Cách phi chng không hay bt cb-c,

1
Tôi vn thit ngi sanh mt nc;

I Xem rò thì rât h vi ngi ta,

Phn làm ngòi ráng hc lo xa,

Ch dn kh mà than không ích
;

Xin tp tánh công binh tch mch,

Hip hùn ông làm li cho nhau ;

Nèu khng th mình trc tr- li sau,

Ri thua chúng k sau ti trc
;

Xét cho k tuy riông nhà mà mt nc

;

.
Hèn mang chung thl h cng mang chung,

.

- Khuyên anh em ln nh hip hùn',

Bng lo tinh theo cho kip chúng. -

!

-
• (Sau s tièp theo)

LNG-Du-Triúc, Bn-tre.’

Tam-quc chí tc dch

(tip theo)

Ni v Bin-H, khi nghe Quang-Cóng gSn

ên, rai lo mt kè, sai hn hai Irm binh dao-

;

phu váo mai phc ni chùa Tràn-quàc-T, ng
d Quang-Cng ên chùa, hn buo chén lùm

hiu, (ngha Tà : h nghe tiêng chén "i‘t"xuôbg

thì o vô mt lc ng gièt Quang-Còng).

Sp dt xong r, bèn ra kbí ài nghinh lièp

Quang-Cng. Quang-CngThây BimH ra bòn

xuòng nga ra mt. Bin-H nóí^-.Tng-'
qun danh chói .khp thièn .h, ai' mà^ chng
kính phc, nay vé theo Hoàng-Thc,..cng ò'

thy s trung ngha.- « Qang-COrg
: thut vic

chem Khng-Tú .và ,Hng-Phc-4\Bin-H:
ni : t -Tng-quàn ;*git ' áng lm

;
:>

tôi'

bm. giùm' li VI Tha-Tng cho?‘.^Quáng-

Còng c: mng, u. lèn nga- qua- khi 3

Nghí-lhù dn chùa Tràn-quàc-T xung nga,,

-chúng tng nh chuh ra." rc:' (Nguyên,

chùa y l chõ th vua Hn-minh-B -Trng

chùa c Hn bã' mi tng cbúhg, Trotígv c
mt ngi ng hng vói Quang-CiigTèn

l Ph-Tnh.) Lúc ày Phò-Th â bièt ý Biu-

H rói, nèn.chen èn trc má hi Quang^

cng rng : c Tng-quòn lìa x B-ng a
mà noi rói? .Quang-Công. nói í ã gãn:

i

hai mi nm. » Ph-Tnh nói : « Tó-ng-quà;

có biêt tôi khùng ? » Quang-Cng nói : lìa'x
s ã lâu, nên quên i. y> Phò-Tnh nói

:

! nhà Li vi nhã Tng-quân. cách nhau c
mt cái- sng. Bin-H thy -Phó-Tnh

nht vic hng lý chi tinh, s e s lu,

bèn nt rng : ta mi Quacg-tómg-Quán ên
phó yèn, ngi là tháy chùa, ng c nhiu

chuyn. » .
Quang-Gông ni : .* không phi,

ngi mt làng gp nhau,, sao; i. khng
hi thm, s Ph-Tnh mi.;'Quang-Chg vào

phng-trng di trà
;
Quang-CngTT

í nh Phu-nhn còn - trri‘'xe

'

:

pftf*
vdng;

trà trc dã. » Phc-Tnh dam trà dng trc
cho Phu-nhn, ri mi Quang- Công vào phng'
trng, li lày cáy gii ao deo trong minh

gi lèo, mt thì nháy Quang-Cng
;
Quang-

ng hi , rai khiên k t hu cám dao

theo bn mlDh. Bin-H vào mi Quang- Cng

ra ni php-ò-ng n tic. Quang-Cng hi

rng : c Bin-hrng-Quân rni la dãy, ý tt

hay là ý him? » Bin-Hy cha kip trà li,
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uòt sáng iòa, ngiri nga ui theo, Vng
Thc lói .trc c kêu. Quang-m ch -chy.

• Quang-Cng-quày nga c mng rng: « loài

-tht:-phù; tá. vi ngi không cu khòg

I oá0
,
sao ngi li khin ngi ctam la dèn

í.dòt , ta ? .» Vng-Thc
.

gic nga bi
• thng .dn dánh Quang-Công ; b Quang-

. og. óhâm' ngn lng sà mt ao dc làm

/hai. on, binh mã cu chy lang. Quang-

iCòng.' hôi xe di cho mau, ni dc dàng cni

/tr H-Bang chng cùng. Eli èn Hut-chu :

..-quân bn vao báo cho Lu-Gièng hay ;
Giông

.dn m-i my quàn k ra thành nghinh t-èp,

ÁQuaog-Gng ngói trên nga nghiên minh mà

nòi rng : n quan Thói-Th mnh gii hé. J

' L-Giêng nói : * nay ng mun di- àu ? 0

•••Q.iang-Công ni : « ta t Tba-Tirng dng

; i tim anh ta. D Lu-Giêng nói cc Huy6n-tì

. bèn Vìèn-Thiu, Tbiu !à k thù cùa Tha-

. Tó-ng, l não mà. cho ng i. > Quong-Cng

nói 4 nguyên, ngày xa dã c ha ri. »

Lu- Giêng nói.: « nay ca ài Hunh-bà thì

b trig cia H-háu-Bòng là Tãn-K c
thu, e. va -chng cho Tdng-Qun di qua-.

»

: Quang-Công ni
:
quan Th-Thú cho ta mn

1 chiêc thuyn ng chng ? » Lu-Ging nói V

< tbuvén- tuy c, song tòi không ám cho mn *•

Quang-Công nói « xa ta dã chém Nhai:-Lng,

, Vn-Xu m gii váy cho t<ic*b, nay la mn
có mt chiêc thuvn mà chng cho, c- chi

. vy f t Giêng nói : 0 ti e H-hdu-Bn bièt

"

dng, ât bt. ti tôi. » Quang-Cong bêt Lu-

('Ging lã- a- v dng, bèn bào .Xtí i thng

. ti-ca.i Huiih-h. Tn-K dn quàn ra hi

:

Ai dó vy ? » — Quang-Cng nói : < ta là Hn-
• th-dình-Háu Quang-m ây. > — K nó :

« nay muôn i dàu » — Quang-Cng nói :

. t ta mun qua Hà-bc licm anh ta là Lu-

Huyên-Bc, nôn èn dày dng mn Ihuyn

mà qua sng. 5 K nôi : «• t còng vdn cùa

Tha-Tng dâu ? > Quang-Cng nói : * ta cbog

phi là ngi cùa Tha-Tng chè tr, c cng

vn gi mà hòi. A — K núi : « ta vng lnh

Ha^háu Tng-qun tràn thìi quang i, dâu

ngi c cánh i na, cng bay qua không

khi. — Quang-Cng. gin lm nói: < ngu-ui J

c biêt.la ni dc àng chém git nhng.
kè I

ngn tr ta chng ? 1> — K nti : 4 ngi ch

chém -nhng tng vô danh, chír dám chém

dng la sao '? i
— Quang-Cng giàn, ni

' 1

<1 ngi sánh vi Nhan-Lng,' Vn-Xù
. th '1

nào? — Tn-K gin m, gic nga hui dao
J

dn dnh Quang-Công, hai nga, va % dng.
I

mt hip; Quang: Công c ao, thi Tn-K,
I

dâu rng. .Quang-Còng, kêu: quân' ;s cùa: Tán-

K nói rng ; « k ngn tr’,, ta, d chêm ri,

còn chúng sby ch s mã chy i du, phài 1

mau sa son thuyên mã a ta qua sng .-

1

/1

Quán s lién dn thuyn sn sàng.-. Quang-

Cng thnh Nh-tu xuông thuyn mà qua sòng.
!

Qua khi sông Hunh-bà ri thì thuc vé
'1

ât cùa Viên-Thiu: Tính li thì Quang-Cng

qua nm i, chém tng sáu viên.

Ngi í sau có làm th khen rng

;

Treo ân phong váng t Hó-n-Tng, •

Tim anh chng ni chôn cng tràng

- Nga thi xích- thô i ngàn dm, . ;

Bao có thanh long quá’ ngù quang;

Trung nghla dg ghi nén Y tr,

-Anh hùng t y chói giang sang.

Mt mình chém tng nh tay tr',

•Muôn thu’ bia truyn, chôn Hn-giang.

(Sau sè tip theo)

Canavaggio -

Truyn Bu-xao Hà-ni
ca

Ung Lng-khc-Ninh, l Di-Thúc, quân

hi hi-dng, ch-bt Nng-cò-mm-dàm.

Cuo du-xo ti Hã-ni cia quan Tng

thòng Túàn-quyén lp. Ngi sáu tnh ngh'

• dôn cuc âu-xo, thì hiu là ai có khdq.

tòt lioc xa hoc nay, dam èn dó dé dâu

-theo ý tôi ngò- là ngi hiu chng ày l
thòi

;
khng kièm xét cho xa, và ngh hi trong

Th Phè
í *

. ;
•

í.
(•;

. yr .

Sc-lrng lnh i-ngi Tri-huyn tncig th
Tri-ph-hàm Nguyn-ngc-Hu Tri s,t vn,

Knh li t vi bn liêu '-ng ;

; '" A
•

Tri s ngày nay hy mi xong

•

Sáu chc- hai ông dáu im bch. ^

Ba mi ba h d thiên hng
;

' ;

Thng hgày hng. gi nro ging tihg;

Khuya sm riêng lo mi ch cõng.

Nay ã an nhàh vui ch o.;.

;

Mng'llìâm ng vn vi non sng, .. .

.

• V- T

Ong Trán-Iihc-Hài ha vn,
.

Tuy là. chí. khác ch tàm ng
; . . H

Trí si mng anh ;'d-ng tánh -xong. ...

Lúc ó vì thân nèn xuât slg
;

-

Hói ra gi’ thê há tranh hdng. •
, ... ”

Hun danh trc sn lòng tri ..lc

;

líh chì sau khng ngi phép công.
'

Thong thà t- lúi xa phm i ;r

Ba lán giàu c. cy nm sng.

**#
,

Ong inh-ihiu-uang: ha ììn,
.

Mu tri ai ai thây cng ng
;

'

Mng cho quan huyn ngh ngi xong.-

Cám ng rinh vic chng con ;
;

Tò trng a nhàu chén ru hóng.

Theo giòi, mt trng Yl cà th; *, ; .

Hc i hai s b-i dày còng. . .. .;
•

An vui hai ch nay à toi.;. . . , . . ..

B có danh ri vi núi sông'.. . 'T
'

Ông Lê -tàn-Lc hà vn,

Tri s xin ri a hi ng
;

Thêm mng thng th cp bng xong,

Mày thu giúp nc lòng thanh bcb
;

Sáu k an dân d xích hdngl

Tra sm gi gìn làm vic chánh
;

Hôm mai n - c du cng,
Vui mng ng vn nm giêng cà

;

Toi bây thanh; nhãn vòi núi sng.



- òug Hunh- quán- Th ha vn ,

Di phn trng -huy kinh i óng

;

Mng óng tri s 'vn toàn xong.

Nèn anh báu nc di trng bch ;

Í Trài bc thang, mây rng hóng -hng^.

' Brng ch. gia. vinh ncri in các;

Cng bia quòc- lng chôn triu còng.

Nao th chng phi niém tôi chúa
;

Chng gi dâne vôi núi sng.

7 vc/- .

Ông Nguyn -minh- Trit ha vn,

Làm quan vui thú gi tm ng;
Thong thà cm ài n trà xong,

Tui ht da thêm xuàn sc lia ;

ào tien chén sng tu huô hng,

Da àng ct d trau nên ngha

Di mt gan vàng r ch công,

Tlia ch nam nhi ni ci th
;

II
Thng ngày rng tiêt vòi non sông.

tra chi vi. tôi. » Khi .
vào . ti ni -bà -VÚ

ngó thây bung the dn dp sn sàng tê

chnh âm mi bt .nghi, 'trà lá xong ri,- b'.,

vú kiu vê ni li vi bà Tôn-qu-Ph. Bà

Tn-qu-Ph nghé ni lòng l cha tin, bèn

.nôi vi bã mai rng: c B cho lôi .toan liu

ri mai cb qua tôi s cho hay! »• Bà mai vó

rô\ bà Tôn-qu-Ph mi tính' vi-, con trai là

Tu-ngc-Lang râng :

« 'Nay- .o phx lày

cua ch con mc yo..'mâ gi' làm cb con; rói'

da qua bn,; li! phii.gàu. 'qun' o cia. COD

'

trong rng , dèm theo m‘- d phong, nh

,
Lu-Bc' mnh. ' ng thì-conTrò- vé ri tr

'ch con qua, thon nhv L-Bc c.'bê nào

thì con li mt con trai vào m chy v,

níi vy 'thí mudng lrhg â kì.k cho «•-
..

Nguyên Ng-Lang là ngi ràt/iho' thun,

nghe m nói không dám ci
;
lotiud xong,

qua ba sáu bà- ma èn dinh ngy 'gi rói

tri vé ni cho Lu-ông hay dng sa son

mã rc du. ' V

Còn bà Tôn-qu-Ph cng bièu Ngc-Lang

sa son mc n trang vó thi xem dng

in con gái' không ai biêt dng, li- may vì
•

Tn-ngc-Laog khi m d; bà m s khó

nui, nèn có x mt l ta nên. nay.de ò dng

co mi chièc bng mà thôi, còn tai bèn kia

thì li lày ming thuc/ giá m gián bích di,

gia lam tai dau eo I' bòng 'khôòg ng, lo ...

liu xong xui dng cii ngây m da dâu.

(Sau s tièp theo)

Tân-Chàu: Nguyn-chnh-Si

ù,
'xi

CT QUAN MT NHO;;

L.Ó bán cc th sách s hc ch tây và
các th^sch ch- qòc-ng, th tung,

sô-, cùng sách Minh-tâm, T-thch nhu có âm quòc-ng. -

Bán dùng nhà trng, nh giýtrng'
giây d, cángviêt, ngòi vit, mc, thc
vân vân .

^
án cc ll> hlnh treo chi và tô'-st. .

Ni ht ai có sa t-st, máy may, xinrc n nhà, thl .se giúp cho, chgU
'
CÔS la0

’ S’ phl không nài nhiéu V !

có may my, may phc tây và;
.o trâne Annam vì tht ai mnAn

'

AxC' ___4 ,

-

'

/ch khác.
b

Paul Chc, chu Café-Saigonnaie tifngr !

>

d^r

,

a
!\

SÔ
X
101

'
rao cho ch v viên quan

quí khách r, ch café mi Tp y, bn
th ru Langsa ngt ngon mát b

;
giá bân r hom ch khác

; có café, sa bò,*

chocolat dùng sm mai và chiu
J lai c

phòng ngh - tng trên sch sô. -- Tôn-
Vin, Ouf v nào thích vui chi, xin ‘dân
ch ngi bn quôc cùng nhau, mà giun
cho nên vic.
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'

Mà u dn li hàng.

Mardi . .

.

Mercrei’

• Th ba.

:-,
;
Th t/' '.

}V
:jiTh nm-”A
••.Th sáu'- r;f
- Th by
Chua nht-

.

".fhhhí. '

: ,

Th ba

.. Th t :

Tli nSra

Th sáu

Th by
Tháng ba A*M’n

C«ijA NHT- .

Th hai

Th ba

Cha. nht.
Th hai

Th ba

Th tu'

Th nm
Th su
Th b
Cha nht.
Th hai

Thu ba

Th t
Th nm
Th sáu

Th bay

Cha nht.
Th hai.

Jeudi

Venradi
Samedi . . ;

DtiLAKCB.

Lundi .. .

.

Mardi....

Mercredi..

Vanredi
Samedi,

.

Diman-che

Luaùi

Mardi . . .

.

Cèrant CANAVAGGlOSaígoa. — Imprimeri-Librairie CLAUDE & C 1
*,

t^rrc^KHAc^Ni.n h

THANG BA

Lanosa

* H

l

DMÀNCH3 3

Lundi-;.... 4

5

àíereredí ........ 6.
' • Jeái-’;i 7

..Yendredi ....... •8

,
Samcdi 9

Dimahchb....:.. 10

Lundii , ........ -
;
.il

Mardl..... 12 .

Mercredi 13

. /eudl. 14

Vendredi 15

s&medi 16

Diìiascbb 17

Lundi 13

utV w VoH |V| Hite . I. li
rp-t5 u

] K11/19 1 9Mi 1 1

1

•-
- .Vi.fc-j.-3~t~ji

sS
.'psi

[ 9 1
: r.«

' -H



-•

' NNG' co min &AM • -
• ••

Thng c lun

(tip theo

)

Ngi sanh trc, li rng thit trng/

Không^To .xã t phi nhc gn ;

Bn dng bang rng tnh cho cán,

Hip nhau li -bán to buôn ln
;

Khuyên mt l làm n cho phàn chân,

Ráng siêng ham nh kè Bc-kinh
;

Mi li u ngi bòn x giao chinh,

H&i ch cho d bang. tranh ot,
Cách bun bán ngi minh lt lt,

Nh 'mn làm còn to ln bò di

;

V- vy nén c x phi b khi, ;

Khi là 'bi: cha -thông no li;

LI da nbãc ráng lo tinh ti,

Không t mang kh s nbiéú b
;

H-i ráng xem cho kbp ch dinh qu,

Vic li hi dy lãm gng ti
;

Chng raây lúc cách n xái còn ni,

St-nbin sanh tin phí quá nhiêu
;

N5m ba nm kh trc d tiêu,

Mi mày thng xài dùng bi t

;

Xem' ly ráng mã tiên d,
Nèu kbong lo thi thit kh khen

;

Õ' trong tri du ai này cng dân en,
? Nh nhc sc mi di eri rà tía

;

Vic châ thy thit rng cha lò,

3. Nghe' thy ri mà không l l thay
;

;- Ti sanh ây nh k thy lay,

* Vi gai mt tri tai nèn phi ni
;

3. Nói cho cùng,

- Du tiêng ch li què cng ít li,

3
D lò chung há phi tinh riéng

;

^ Khuyên anh em ln -nh lm siéng,

’ Ra sc nhc dng ua chen vi thè
;

Có binh vóc phài nhfr n di-th,
" Thnh xa rog : ng khuy th nhc Ibàn.

" ã bièt rng nhò hèt là dân,

\
Dàn tuy nh ch tôn chung l ln ;

Hy hip nhau lo ln cá tn chung
;

Bo làm ngi hiu hu tín trung,

Xét dng vy hip hùn mi dng;

• - Ví gp k tnh - gian lo- ln,

Bn phàn minh’ x s cho phân minh
;

Xin hiu l To-vt rât lính,

Ti gian gio pht bán cùng cho áng

;

Xem thng cò 'nhng d Tán di Hng,
Ti cp vua con ii ’ gii cha ;•

- Cng bi lòng gian át nén sanh ra,

Rt chuyn li ngay gianu thmg phat';

• Hiu- chd-r có bình có xác,

Cùa tri sanh 'dng luân chuy máy tri

;

Nêu vo vòng ng m chi,

Xét r li ung công.,To- vt..

(Sau s tiêp theo)- .

fc
LtG-DÙ-Thà, Bn-lre.

' •

_J

Truyn Bu-xo Hà-ni
(Tièp theo)

Hi vn Qun-ht Nam-k,
Bi xem u xo li ni Bc-thành

;

Nm Nhàm-dn mi- hai thng chp,
Sm hành trang xung bèn Ri-tim (maritime)

Bang hom tri ln yêm lim,

Cbín gi chuôn d tàu km. cáu quan
;

Nhn nhàn tay khách qui, •

Lao xao bc nhà sang
;

Ty Nam u xuòng Hoà-tboào
;

Kéo neo thòi boét thng dàng Cá-tr,

Bm thanh trDg t vàng ri nc,
Gió .tnh sao lòa ngc cn tri;

Lúc tâu cha dn ngãi khi,

Có Hoa- tiêu n gic’ thi; ãng sông ;

Ba gi va.n Cap~saint-jacques!

Ngi i dn l kiêp xuòng xung
;

Mc tình bin rng phao tung,

My xây chn vch sng bun d tôi
;

Phòng hng nht cn mè cn tnh/
Khi hi trlnb lúc dy !úc nm
Gironde my gic rám rám,

Thng ra Mang-rí u cm mt giáy
;

Nam gi lã Mang-rí,

Tây sa tiêng Phan-rang
;u ây dng ch' chuyên hãng,

Ch- rói i bèn thng dàng Qui-nhn
;

m

•' Mi lm gí Saigon 'Mang-r í ,

-'

Hai; ngày- dm -thì n.Qui-nbn
;L trình hut b. cao sn ;

• •

Tàu - hay -C sóng- gió dn bum ga,
Qui-nhn l'ca Giã, - '

Ghé' li chr khách.Ihg ;

•

Ba gi. Ju . ngh ; không.-bng,
- Thnh thi t ni bòn phng.xem u ;

yào c.Gi ‘non- xây ba phía,
Ch tàu neo xa bèn mt ngàn

;

. Lao-xao. -ghe vài ghe dàng,
Ghi ra hr dèn chiêc sang chuyên vào

;

' Máy; balnce.-ko . lên. b xuòng,

•

'i : Mt í gi chuyên chi ã xong;
,Qui-nhn' neo kéo thng xog,

,

Quán-nam trc cbìtêng n Tourane

;

Tàu .i hai ngày trn,

CÌ;vo : gi Sn- chà
;

Cuc trrì sp dt sang h;#‘

•• Non cao bin thm Sn-ch hìm thav ý
Váo Irong ca núi xây bao khích,"
Bèn. ch neo tàu- 'nhâm p vay;

,
Nhà oan pbáo thu i xy,
Bong khen trí ngi tây tinh nghé;
Thây rdi ci :k dôt,

• Xem; r gin ai chê
;

•V di;.phi : rò dinh;quê,
Siêng; lo; thì'r-dng

; .
.dâm mè pbi hèn

;

•

' - Bu. ày. cho ên s d dèn,

Kéo neo mb máy nbm chng Be-sn
;

Hòn B-sn k ming ca,
Vào dó thi i n Hi-phòng

;

Tourane ra ca tbng dong,M khi ra. rng di’ vòng thit xa,
Vì bi; cn phí ni ra,

-Bôn- mi-.gi chng dên mà Bó-so.
Chy >ào pgapg^tnh; Qun-yên,

có
.
mt ngi ci nga - phía .B chy dn,'-

c
' M Vn-Tmng dng li,: Óang^Công

gò nga, xem ra à . Tn-àng/c. Quang-
Công .ni : <T bit nhau ni dât :-Nh-nam

.
èn nay tin tc th nào? Tn-Cáng- ni :

.

“ t. Tmg-Quân .. dem 'binh vê rdÌ-tblLu-
Bich, Cng-£) li dot t Nhriiam ii nn
sai tòi qua Hà-bc kièt ho vi yiên-rbu,
l thình Huyén-c ng óng lo Jcè m phá

;' To-Tho, chrig ng bên Hà-bc tng s
du &anh 'ghét nhau/ Bién-Phong' thi. b giam
trong ngc, còn Th-Th. thì trut bi 'chng'
dùng, Qúách-B vói Thm-Ph dang tranh

quyn vi nhau, nèn ti vi Hoàng^Thúc

"

ang lo kè mà thoát thân, .nay Hoàng-Thúc
dã qua Nh-nam m hip vi Lu-Bích. rr; ì
0 Tó-ng-Qtiân khng bit m i. thng qua***

bèn Vin-Thi, hoc b va hi chng, nên
sai ti ón dng m r-c Tdng-Quân, nay
li dng gp y, vy thì Tng- Quân phi
mau thng qua Nh-nam mà sum- hip vi
Hoàng-Thúc. J QuangrCng dy Tn-Cng Jay ...

ra mt Phu-nhn. Phu-nhn hi thn) ng
tnh th nào; Tn-Càng bèn thut. víc.Vén-
Thiu dã hai phen. mun, chém Hong-Thc
nay may m. thoát .thân ng, ã qua. Nh,
nam ri ; Phu-nhn phi qua ó mà.sun>hip
vi Hoàng-Thúc. — Hai bà Phu-nhn.,ch- mt'
mà khóc. Quang-Công bèn nghe li Tn-Càii,;,-

'

chng qua Hà-btí,.c di thng qua Nh-nain?
Lúc ang i, bông thây sau lng biVbay

lp u, cô mt do binh uíi.theo; H-híi-
Bn dnn irtrrrr L-in Lí, '-Li-. _ín®.n

:
«at-pnong :

;/Bpvnhm LrTOÉxem x l, - ... ;

t
::W*xao.; Hgr^gp;;sp;lôSb: ;

•

;

;
:• -*u' ‘-&(jSÌ.lté-p theo)-

• ^ ^

;
Tam-quc chí tc dch

"'*• (tip theo)

1 Quang-Cng ngi trên nga than rng : « ta

phng phi là cô ý gèt 'ngi, Cc chng
dã mà thi, nè Tào-Cng hay, thì t noi
a l ngi ph n. LÚC dang i, bng

Mt quân .chn nèo li tranh pbD^’-^' •%
Muôn bièt Qua ng-Công

.

thot thân-, th' nào

vã xem bài sau phân gii.
'

Hl TUÚ* HAI Mirl TÁM.

Chém Tbi-Dng anh em hètngh,
Hi C-thành cha tòi khi ngha.

Ni vé Quang-Công vi Tn-Càng, cb* Nh-
nara thng tòi; chng ng- H-báu-Bôn n



T-*‘.Trr‘.-rr»r». ^ .. . . t ÍTÌ «•;?.*•-™'
' *•'

^

^y-^^NÕNG :CO^MN'&M :

“hai. trm binh k u theo; Tn-Càng phò

• xe Nh-tu i trc/ còn Quang-Cng 'quà

nga nghiêm ao.hi rng: 0 ngoi rc theo ta

e c màt di cùa Tha-Tô-ng chng. II

H-hu-Bòn ni : í ã không vãn-bâg cùa

Tha-Tng, dc dàng g et ngi, li gitìt b
tng cuá la, v l quá lm, nên ta theo bt

"hg;f v cho Tha-Tng phn xìr.' > Nói ri

‘ gic nga va mu5n nh, bng thày sau lng

có mt nga ctiy bay dên c kôu :• Hu-Bn
'ch có dánh vó-i Vdn-Trng. Quang-Cng

gò’ cng chng dnh, ngòi s y thò tay

•"Ýò tói rút t Cng-Yn ra mà nói vi H-
hu-Bn rng : « Tha-Tng kinh mèn Quug-

' tó-ng-Quân trung- ngha, e ni dc àng các

i ngri tr-, nên sai tôi dem công-vn' mà

•'truyn rao cho' các xí » Bôn' nói : < Quang-

m ni c àng gièl cc tng gi i, Tha-
Tng hay cha ? » ngi s nói-; « cha »

Bn nói : «. vy thi dô la bít va v dng
cho Tha-Tng, mt tình Tha-Tng tha

va. » Quang-Công gin -ni: «ta há s
ngi sao? » gic' nga buí daó n chém

H-Bôh
;
n cng dng thng lièp ánh,

hai 'nga khích nhau va mi hip; li có

mt nga chy bay ên cà liêu : I nh Tng-
Quân, xin ngng li .ã. D Bn nghim thng
hi ngi s 1'ng: « Tha-Tng khièn la

bt uang-m phài không ? a S nói : « không

pbi, Tha-Tng e các lng gi ai ngn tr

&uang-tng-Quân, nên sai ti em t công-

vân ra mã cho i. o Bôn hi: « Tlia-lng
hay va gièt ngi mà qua i cha ? » S áp
rng : « cha; » Bôn nói : « 'nêu cha hay, thì

chng nôn 'cho ‘i. » Bèn chí huy tng s
vy phù Qang-Công. Quang-Công cà' gin, hi
ao rc ánh. Hai ngi va muôn giao

phun, li có mt ngi cny bay nga (lèn,

cà ku : « Vâr.-Trng, Ngun-nhn, ch
c tranh chièn. > xem ra thì là Trng-Liô.

Hài ngi bèn gò nga li. Trng-Liêu dên

gán nói - rng : a ta vng cbì Tha-Tng,
nhn nghe Vn-Trng qu quang gi t-tng,

.e dc àng ngn ' tr- na
;
nèn sai ta truyn

rao các x quang i, dè cho ngi di. »

Bôn nói; « .Tn-KJ. là.chá. cùa Thói-ng,
ph thát cho tôi, nay b Quang-n gièt, l

nào va chu thi. Liêu nói : . c ta v pliân

gii vi Thi Tó-ng-Quân cho; nay Tha-

Tng d khoan 1 hng i 'dô, dj cho Vât-

Trng i, mày ông ch nen b ý ca.

Tba-T-ng. ì> H-hu-Bôn phi dn quàn

mà' tr- v. vi >'
1. . t -•

Trog-Liêu hi Vân.-Trng rng : nay anh-'

muòn di âu í
'— Quarig-Công 'nói ':/< ti

nghe anh li không có b bn Vih-Thiu,

nay tôi phi i khp x mà tm. — Lièu

nói : < nêu anh cha bíèt chc Huyn-Bc ni

nào, vy thl tròi-v vi Tha-Tngth nào ? »

Quang-Công ci rng V có l âu vy,

Vn-Vin v ra mt Tha-Tng, xin vl ta

mà t ti.' » nói ri chp lay t bit Trng-
Liê.u mà i. Trng-Liêu v-i H-bu-Bn
bèn. thâu binh. tri li. — Quang-Cng rièt theo .

xe và thut vic ây. li vi Tn-Càng
J

ri

hai ngi k nga raà i, ng vài ngày, .

bng tri ma ln- bành éu c' hèt;

ngó xa x bên gc núi thy c mt cái nhà,

Quang-Cng dàn xe dên ó' dc nh
;

trong ;

nh có mt ông già ra rc. "Quang-Công

l vic minh, ng gi nói: d.tôi h Quách

tên Thng - ày thur nay, có nghe danh

ông dã lâu, nay may ng go- n nói rdi bèn

lm tht dè bày ru mà ãi ;. li thnh hai

bà Phu-nhn vào nh 'trong tm ngh, ri

ngi ní nbà ngi ma. dâL Quang-Cog. YÌ'

Tôn-Càng ; '.mt. phía: thì h;, d hành lý v
li cho nga n. èn-, chiu tii thây cd mt
ngi nh trai git- vài ngi i thng vo
nhà, .Quách-Thòng kêu . rng : t Con 1 hy
n mà iy Tng-Qnn.o ri day. li ni

vi Qu3ng-Cng rângtaày l con trai cùa

ti. n Quang-Công hi i àu v ;
Thng-

nóì.í 1 di sn bdn mi vê. « ngi trai- ày ra

mt Quang-Gông 1'i bèn di vào nhà sau mât.

Quách-Thng khóc mó nói rng i < nhô ti '



NÔNG’ c r

MIN 'BM
Thng Ngha áp rng .:, c ng cha cc kh dm
raira chi nng lm ra tin bc li cho con,-

nh sau dáu cha có kbon ri, 'thì con mua mt
cái hàng huình àng, kêu nht, li xây kim

tnh dâp m vôi cho cha.

Cha nó nghe nói thi la râng : không nn
dâu con, con phi nghe li cha. Khi cha có trm
tui rói, con ly ci mng cho heo Sn b cha v

. ri mn vi ngi em dp thi .
Tri ôi ! cha biu con thì ly cái mng cho

heo n b cha Vy ch cha khng bit cn
cha thì dài, còn cái 'máng thi ct, lm thè nào

b cha vo ó ng ? Ci thng thi thi, không

mu Lrí gi hêt, nh cn cha có dài, thì' lây ci

ra. cht bt i. Mà con pbi nh, xng cha

cng lm, con có cht thì mn cái ra còa

tía thngLm mà cht, ch dng có lây cái

ra -nh m i ung

A, COD làm gi thì làm, chó* ng có quên

òi thâng bán. ral nm ng ièu nó còn thiu

con hi sm mai.

Trn-phc-Le.
— « mmmi —

Ti th lún '

Li nhà bác tôi có lm. thi va ù tiêu bng
ng sòng mà n làm sao cho kbi nghèo.

Dri vy tôi mi kim thê i àcn ãn ch
khác

;
may àu có mt ngú anh em bn*

cùa 161-1611 Bng-phc-Nh làng Tân-phú

là;, ni . rch • Bc-vàng di bn cá Saigon vé

gh : ch Rch-cm va. gp ti nhìn làu

nhn qu, thm hi hàng huyên, mng YUÌ

trò chuyn; gi lâu ti t ni phiêu lu’c
bán mi núi, nên ngi bn ihièt ngha cua

tòi mi dát v bn s- dng toan b giúp -,
khi ày tôi gi VT con ti ti nhà bác nm
Mi, mt minh di theo bn má thi. Ni cho

phi tinh bu bn cng khng quên nhau

khi Lng dc, hèt sc ung nh
;

ban du

cho mn, liu xài theo.. buij - rói -
. ti lRi^

cho mi công rung mà làm-; làm- rung-
|j

Bc-vàng ;sp. lên ;ti mit Hng-ngtr

chàm thi ngi la làm. rung lua Tham.

Bng la náy nguyên b : Xiêm mà ông

Tham-Bng dem ging
,
vé nèn.gi là

Tham-Bng, lm lúa Tham-ng l làm Ihtyt nc .lc nh cnh náy m • thôi, Cách

làm nó, là khi tri _ mi sa ràa dông ih

dn dt
;
cách n àtv không phai phát -. cii

nh dàt dóng ha là. dàt rày theo nh;- caó

ni
; khi tri va .ma xung thì bt; if-

‘n ng hoc n bà mi ngi mt cél

chét bé ln bng cái qut mo mri tng;;

bé tròn u hn bêlj ra làm- c, cõ kè "dii:

làm mt ngy êri. mt' cng ri' hái'
:

'Cng|

bt k cò gìj' có ch -cng c s dàng'-"mi

chét ày dây cng phi bay gòc,- ’ vl ài- 11t mm hn các -ni mit' :'ng. ;
•' v;i

Khi c y iàra trôig tri ri, thi lúa - giông

.dem ngâm cho ng, vi ngót
;

rói dim ng
cám nc trng ( nh cháy tay ) di trc dt

]<, thì dn bá bng ging theo sau b xuô.n

lò, mt l ba bôn bt
;

* cng nh àt ó
làm 'rung s mt thè » lúc lm nh yy
thì vy i cho ti lúa' srn s mà

nc ; t ó bá nào con ny phi coi ch'1^5

gi c làm chng mà i chò nc nh
nc ngp ti du thì lúa bò theo ti dí|

có. khi nc ln tói hai thc nm ty

cây r Tbam-dng cng b theo cbo dn.k|

nc h ;
cng tnh. cây r lân theo, con n

ln bao *nhiêu cng- phi rng Lheb êrr d
mà nhiéu nmnc-.lnvcà -th

;
què-mt.

con nc- cng.-b cây r;;d6i: m 3 tínc
ba lt. Bên thê. ric-mnV qhs‘cj;,tM'.D

ày k nông phu-.chai.mày, mùa: mng.Mhàt ph^l

Khi nc Ya dc. .thi la
.

lá. gai cho d|

khi.nc rt Li'u:. gôi na ng .chng

thây lúa chính,, lúa chính thì ngi 1 lm rui

theo ct, b váo xung, vào bè mà dem

phi cho khò s p bd. Ht lúa Tham-du*

không ng ngon cm nh la nh x kb

(Sau s tip iheo)

Bò.n gian Phan-c6ng-V, lào phu

ui-khcb

ây, có

c cm
Ig scb

ih nhà

Paul Chc, chu Café-Saigonnais ti ng'
d'Adran, sô 401, rao cho ch v viên quan
quí khách r, chô caf mi lp ây, bán

th ru Langsa ngt ngon 'mát b
;

giá bn r hn ch khác
;
c café, sa. bò,

chocolat dùng sm mai và. chiu
; Ji có

phòng ngh tng Irn sch s. — Tôn-

Yin, Qui v nào thích vui chi, xin n
ch ngi bôn quòc cùng nhau, mà giúp

cho nèn vic.

Cu QUAN MT NHO
- TI PH BNG M SNG BÊN-TRE •

Có bn các th sách s hc ch tây và

các th sch ch quc-ng, ih tung,
truyn s, cùng sch Minh-tâin, T-th
ch nhu c âm quôc-ng. .

' •

Bn dùng nhà trng, nh. giày trng,
giày , cng viêt, ngòi viêt, mc, thc,
vân vân. ...

Bán các th hlnh treo chi và t-st.
Ni ht ai có sa tu-st, my may, xin

ró-c ên nhà, Ihl sõ giúp cho, chng tií

công lao, s phí không nài nhiu ít.
;

.

Nhà c may my, may y phc lây và
trng Annam vi tôt, ai 'muôn t may ,

tùy thícB; .tin cng • thng • n r ‘hn.
ch kbc. -* 1
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• Kình ít hàng rao cùng ch v Tôn-

;bng ' và Quí-hu, xin nghi tinh Bn-
;qun. mà xét s ‘làm nht-trình Nông-
c nây

;
không phi tinh c li mà làm,

lp ra ã lun bin tn ích, vic
hn thua. Khuyn- bn hu xét mt du,
công a lõn chng k làm chi; còn tinpn in mt tháng s tòn hai trm
nguyn bc. Vy trong nm th hai ay,

pã quá au thng, sò g-i ra hn ba

|rãm ngi, còn tin tr li thl c sáu
phc, Xin anh em nghi giùm, bn vinh

ang ngi phú qui ráng mau mau g-i

bc mua nht-trình Dm th hai èn cho
Bn-qun, ng mà dùng tr tín in.

ni trong na tháng Mars ny bn hu
khng nhó- dn, thi Bn-quán át phi
cy nhà th, n hi thl xin các ban

ch phin.

Rao it hàng :

T vi anh em bn hu sang,

Xin nh tr tin mua nht-boj
Bng quo g-i bc chu nhn' thang,

Bu khách qu, các nhà quan

;

VÌ chi ba lng sáu,

Mà dn li hang.

'

Ltvc-iuiÁc-NiNHv - •

Ã .
51 54



Thng c lun

(iièp theo)

Làm ngi phi n ngay tht,

Xa dy [‘ng thành ý chánh tâm
;

Bng sanh ngi cóm c xanh dám,

Xét cho k t- ai trm tui

;

Ngi nào phi nh cy nh cui

Ngi cng không dng rn dòng chim ;

M ch cho non rm rng èm,

Bng cho d i lông thay lá ;

Ciic trán tc hoc chn boc dã,

Ngi trôn di c t có sanh
i

Nèu muôn chn thì hãnh do dng danh,

Bng tmg dã phài ngao du ngoi;

Ví ngnh mt trp tai làro sái,

Biêt mt mình v nghe thày cng mt minh
;

Chín cáu minh phú qui sang vinh,

Mt ai chu nghÈo nàng kh s ;

' nh vy xem ra Uvt d ;

Chng khác nào chim núi cá sòng ;

Nhng mình nhiéu vãy nhiu lông,

C mt tánh ai to cho này ;

Bo ngi hi ch lm nh vy,

Lam vy thì chng khác mun chim ;

Hãy xét xem t c cp kim,

B nào cng cang thng 1'in lý ;

Ngi cho r sao rng phi sao rng th,

Ngi' cho thông sao rng pbi sao rng chng;

Ch ngr là cuc thè ln Xon,

Trí tng dé np lòm mà au ln
;

Li trc d dy làm phng tin,

(l phng tin ngi là phng tin cho minh;

Bi vy cho nên,

Xa dy ngi nam phi hiu n pbi.uinh,

Trinh hiu y ng cho phng tin
;

Nêu rò ng ngha cu phng tin,

Ngha ìã :

Phi cho ngi rói li phi ta ;

Xin anh em phi ráng lo xa,

Lo cho ùng thm danh vi chúng

;

Lo cho dng khi nghèo khi lúng,

Lo làm sao cho khui d khi h
;

Làm sao cho kè thiè hip vi ngi d,
Lãm sao dng ngi hay hùn v ke d;

Bng nh vy hip ngbèo giàu hoy d',

Vùa giúp nhau hùn hip vi nhau
;

Lp bán bun lây li chia nhau,

B gng tòt du thác m nh sòng ;

Nôn cam gi lúa kho vàng dòng,

Mt mai rdi dòng mt c s xanh ;

uòng công trinh chen mùi qut nanh,

Trn kip d mòn chi bi sách

;

Vi góp dng nh Thch-Sùng c tích,

Xem coi !

Sau phùí rói xng trâng tht phn;

Sao bng lo nhng chuyn nghía nhân.

Vy bn tc lp phng giao git;

Hip nhiu vòn li nguyên cng nang tuyt,

Vv dông Dgi thi ích hu bãt khuy ;

Khuyên anh em giúp sc kb vi,

Bng bn x vui lo nêo li.

(
Sau s tip Ihea)

LirNG-DÙ-Túc, Bn-lre.

Truyn Bu-xào fíà-ni

' {Tip theo)

Vòo Hi-phòng chy c hai gi,

V gn n ch du v thán ngoài
;

Nc ròng cn bên. khôn nòi

Tuy neo da lch cách vài dm xa
;

Nm fcãy mi thoàn bé,

Bòi ba Iro tuòt ra :

Ngi Hn quan- nhn nhà ta,

Muôn vào con nguyn rc mù di ngay ;

Dng ngi Bc mi nghe tr tr,

Tai Nam-k- l cng luOn tun ;

Thàp cao giá c vi chù xuông,

Mn chuyên dn ti ng Logare :

Lao xao tay thng khách,

Ln xn bn chèo ò-,

Bn náy xúm ch dd to,

Lu kia mang trp chù dò d- rng ;

B ng kiu l con ngi l,

Lt dt khách bng, bn cng bng
;

Thoii da vào èn mé dng,
Phoi vào xin giây nhà Douanes mi thng trinh

Cái
.

phn ngi hành ||>,

C gi vic tùy duyôn ;

í
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May âu gp ch tày quen,

Mau cho it ch ra liên ca Douanes.

Cuc Hiìi-pb&ng trông ra rng ln”,

Ni tnh thánh nhâm cng xuê xoan
;

Nam thanh n tú nhn nhn,
Láu ài cao thâp kinh dáng dc ngang

Ti ga re xe ha dà di bèn,

Bi Ir b hành phi di chiu
;

Bói lòng la èn cao lu,

No say mt tit tbt rau Hài-pnòng
;

Tièt ra trôi d lp dng,
Ma tro gió bàl lnh rung c mình

;

Mun r cuc di dàu s khó,

Rào xe Pousse-pousse dng xem chi.

NghT ra mi r cuc tri t nhièn
;

Bièl dùng lùy cúng thành kiên,

Không th-i bò xi nghiên trién nh chi

Cuc nh váy :

Trên thi nng các,

Di' có ca Cam
;

Bin - tám tâm,

Lch vo ruc rng
J

Trng thi ng vn,

Quanh phài ra dài

;

Bên l Hòn gai,

Bn hu B -sn
;

Non ging bao hai mé,

Hài-pbòng khéo lên
;

Mt iri xè chin chín,

Ti kèp ra xe la.

(Sau s tièp theo)

mà phò. h xe Nh-tàu nhm dàng núi

m di
;

di -chng dng ba mi dm, li

thày phiu sau núi ào ra hn mc trm ngi,
có hai ngi c-i nga di du, ngi di

tr-e àu bch khn vãng, mình mc o
chicii bão, ngi di sau nguyên lã con Quách-

Thng, ngi bch khn vàng nói : 1 ta lã

h u-Ig cùa TI in-cng-tng-quàn Trng-
Gác, ngi phi d nga xch-th -li thì

tu mi cho di. » Quang-Công cà ci rng :

« loài cun tc, ngi d theo Trrig-Giác

mà an c6p, ngi cõ nghe danh Lu, Quang,

Trng, ba anh em không ? » ngi y nói:

« ta chì có nghe ngi mt ru dài y
!à Quang-vân-Trng, song cha oiêí mt,

còn ngi lõ ngi chi ? » Quang-Công dng
ao gò nga, m y x ràu ra, .bo .ngi

ày xem; ngi ày bung cng xuòng nga,

nâm dâu con Quách-Thng, ly dng ni
trc nga. Quang-Cng hi tn h, ngi
y dáp rng : í ti h Bì tn Ngun-Thiu,

t Trng-Giác thác rói dèn nay không có

chúa, nén nhóm nhau trong rng má n
cp, 1ÚC’. sm mai có thng nãy n báo

rng có cct ngi khách c"i mt con thiên-

lv-.n dn ng ni nhà nó, nên nó rù tôi

xung mà cp con nga ây, chng dè mà

gp Tmg-Quàn dy. » con Quch-Tbng
thì c ly Jc xin dung mng. Quaxig-Còng

nói : ta vì cha ngi, nên tha ngi . » Con

'Quách-Tbng ôm âu chut mà di màl. *—

Quang-Còog hi Ngun-Thiu rng : « ngi
chng biòt mt ta, sao bit ng danh ta ? »

Nguqm-Thiu ni : « Cch dây chng vài mi
dm, có mt hòn núi tên Nga-igu-Sang,

trèo núi có mt ngi ò àt Quang-ty,-.b
Ghu tèn Thng, sc mnh ngàn cân, gàn

bàn r3u c, hình dung vm vr
,
nguyôn cng

bn Hunh-Cùn, là b h tng cia Trng-
Bu

;
Trng- Í3u thác ri, nhóm chúng ò

trên núi, va mi lán nói chuyn
.

-Yri tòi

thng hay khen danh Ttrng-Qun, hm vi

không ng mà tím dng. B Quang-Cng nói

;
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a chôn rng rú lã chng phi ch ngó
hào kit tht túc, t r vé sau bn ngi
phoi b déu tà mè theo lõ chnh, ch nên

d cho h danh. » Ngun-Thiu ly t.

Lúc dang ni' chuyn b-tg thày xa xa có

mt II ngi nga kio dòn, Ngun-Thiu

nói : a y chc là Chti-Tlurng. » Quang. Cjng

bòn dng nga mà i, quà thây mt ngi
mt den mình di, cm lí.ng ci nga

dn chúng kéo dèo, thây Quang-Cng na
mng na s má nói rog : 0 ny tà Quaig-

tng-Quàn. o Bèn lt dt xung nga, cúi

hy ni bèn dàng v nói rng: í ti lá Chèu-

Thng knh ly mng ngãi. » Quang-Cng

nói : Trán-s dã bièl ta ni x no ? » Thng
nói : <t xa lúc ti theo bn Ílunh-Cán lá

Trng-Bu, dã tng bièl mt ng
;
hin VI

l- mà 'theo bn gic nn chng dng theo ng,

ngày nay may dng gp ây, xin Tng-
Quân thu làm b-tòt sm tôi theo cám roi

xách èn du thác cng cam tàm- Quaug-

Cng thày ý ràt chc, mi hi rng : í nèu

ngi theo ta, còn bn Ihù h cùa ngi
liu làm sao ? T> — Chàu-Thng nói : « nhng

k muôn theo thì theo, bng chng muôn theo

thì li cng dng. í c bn du nói muôn

theo. Quang-Cng Xiiông nga hi Nb-tu. —
Cam-phu-Nhn nói : « Thúc-thúc l cách Ha-
d, di c mt mình èn dy ã biêt lá bao

nhiêu gian-nang cng cha tng cò quàn ra

dam Ilieo, khi trc Lièu-flóa muòn du,

Thúc-thúc dã t di, nay sao li dùng bn
Chu-Thng làm chi dog lm vy, bn tôi

vã phn dn b lính cháng xa Thiíc-thúc liu

lây. » Quaog-Cng ni ; « li Tu-tu nói phi,

rói day li nói vi Chu-Thng rng:-

« Châng phi ta h tinh ngt' vì Nb-tu ta

chng chu, vy thi bn ngi tr- vé núi

mà di a kim dng anh ta rói, thi ta s dn
ku ngi, » Chu-Thng cúi du tha

râng : 0 Thng v chng là mt da thô

mang, dã vùi thán mà lim n cp, nay

gp Tng-Quàn cng nh thày mát tri

li, há di n b qua sao, nèu e ng ngi

di theo chng tin, vy thì Thng lthin

chúng nó theo ht Bi-ógun-Tliiu, Thng
mi)t minh di b má theo Tng-Qun, dáu

mun dm Thng cng chng nài. »

Quítng-G'mg li dem nhng li ây mà tha

vi .;\’h-lúu. Cam-pbu-Nhn nói : 1 theo mt
hai ngi chng h chi. Quang-Còng bèn

khidn Châu-Thng siao hêt bn lâu la

cho Bù-ngun-Thiu. Ngun-Tbiu nói:«ti

cng muôn theo Quang-tng-Quân. s Châu.

Thng nói : « nu ngi i bây gi thi

làu la nó tn lc ht, chi bng quyén coi ò
ó dã, dè ta theo Quang-lng-Quân, khi có

ch - an ri, s dèn rc ngi. > Ngun-

Thi bun bc t già tr li. Châu-Thng

theo Quang-Cng thng qua Nh-nam
;

di

dng vài ngày, ngó thây xa xa có ml tòa

Sn-Thnh, Quang-Cùng hi ngi trong x,
ó là ch nào Ngi y áp rog-: « dó kêu

là Cô-Thành cách vài thng trc dy có mt
VI Tng-Qun h Trng tèn Phi, dàn vài

mi binh k èn uôi quan huyn di, chím

ly c-tbành mà ò, chiêu binh mài m, cha

c dn lng, nay dã t hn nm ba ngàn

ngi nga, bn phía không ai dám dnh. »

Quar.g-Cng mng rng : 1 em ta t ni dt

T-Cháu xiêu lc, dèn nay không nghe tin

tc' du, ai dè mà li dây. í bèn khiên

Tn-Càng vào thành trc mà íhng bo,

khièn ra nghinh tip Nh-tu.

(Nguyên Trng-Phi khi trong núi Mang-

dch-sn dng vài tháng, nhn lúc ra ngoái

dng thm d tin (c Huyén-c, di ngang

qa cò-tliành, vào hi mã mn lng. Quan-'

buyn khng cho, Phi ni gin, dui Quan-

huyn i, ot ân Quan-huyn chím c thành

trì, tm d- mà an Ihàn.) Lúc y Tn-Càng

vng mng Quang-Címg, vo thành ra mt.

xong, rói thut vic Huyn-Bc dã bò Vin*

Thiu mà qua Nh-nam ri, nay Ván-Tròng.

- bên Ha-d da hai bà Phu-nhn vè dèn

dãy; xin Trng-Quàn ra rc. Trng-phi:

nghe nói, chng nói li, c mang giâp ln ‘

nga hui xã-màu dn mt ngân ngi tuòc
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ng ko n, gió phât ngn c thày r lá

binh cùa Tào. Trng-Phi c gin ni‘:

< vy mà cn dám dôi ta sao? » bèn hui
màu ôn dâm Quang-Công, Quang-Công bo
dng và nói rng : « hin khoan dã, em
è coi anh chém tn tng y cho em r
lòng anh. » Phi nói : < nh ngi qu thit

tình, ta dóng ba hói trông, thl ngi phi
chém cho áng tên l-ng ày. » Quang-Công

chu
; giây phú binh Tào ko dn làm áu

mt tng là Thó-Dng, hui dao gic
ngn nt ln rng : t ngi git cháu ta là

Tán-K ngi cùn trôn ò ây : nay ta vng
mng Tba-Tng èn ây bt ngi. » Quang-

cng chng thèm nói li, c hui ao èn
chém. Trng-Phi dóng mt hi tròng cha
gil, thl Quang-Cng chém Thi-Dng
rng dãn ni ci dàt, qun s v- chy

;

Quang-Cng bt sòng tên qun. cám c mà
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- Chuyn Lý Phng
Bòi hu Hán, ti dâl Giang-dng, có tên

Lý-Bích là con ông Lý-Thch, ngi thanh
i:m, nhn c, vn v song toàn làm quan
ti bc tham quãi).

Nguyên khi ông Lý-Thch là cha ng Lý
Bích còn sanh tin, thi - ti Giang- 'nam,
nhà chuyên ngh rung ry, giàu cô muôn
h. èn sau v chng ng Lý-Thch qua di
rói, thi Lý-Bich còn nhò, nhn bi gic già
ni dy, nên Lý-Bích phi b hèt s nghip
cha m, nay trôn ch Púy, mai n ch khác,
sau git ic mi ti ng ti l Giang-dng.
Ngi tánh khi can dm, li thng minh,

nén quan s bi mài cho lãm lý-trng’ tái

àp Giao* hòa, sau kin lin lén ti chc ham-quùii.
Khi ây nhà giàu cô. V chánh mt sm,

ini ci Dàng Hitýnh-C i;\ con Ong- Huvnh-
lòo, cng là dòng qu3n. Sau nàng Hunlí-C
anh dng ba t= ai dt tên là Lý-Long, Lý-Qui.
Lý-Phng.

Lý-Long, Lý-Qui noi thèo nghé nghip ng
bà, chuyên nghé rung nirng, li nh ca
,;lia m <? Ijú chì, nn chng bao làu lp nôn

mùa, n xi và tr tin trâu rung ri cònd li dng vãi trm gi. Sau v chng L-
Long thày nhiu ngi chu mn rung dng
tin, mi kim chuyn ly rung Ji không,

cko L-Phng mn na. Lý- Phng mi 5
nhá di càt ch khác vmn rung càa iigiíi

anh th ba tèn l Lý-Qui mà lm.

(Sau s ip theo)

TRA.V-XHC-K, t Phc.lé

Li rao

Co ngi muôn bán mt s- rung rt tòl

ti ht Sôc-trng, rung ây khn dng 13-

nm, da thánh thuc rói, huè li mõi nn):;-

hn vài ngàn gi lúa rung, bôn ohia u 00 ,

í

rch gia có khai kinh dã J, mi l<|

ôn dng hy 5 nmn l tàu, phía rach-cái,

dài im rày tt lm, dã có hn 30 lá dÓn|

, chu nào cung kh, khi giùm an, có lfj
rui mt ming vn sâu sáng, 5 cn uh§
va càt sng, bán giá nh, ai muòn mua xil
dn do Bn-quán mà thng ngh. .

.
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Thng c lun

(lip Iheò)

Lun bun bán u li chung trong nc,
Ngi giàu nghèo có thè nh nhau ;

Li có ngi g-i tiêng tr trêu,

RSng Bn -quán lun hoài nhiéu chuyn,

Ni nb vy :

« Ai trn thê cng cò tay. và c ming,

« Nên tc rng « Tay nhc thì hàm nhai

;

« Trong vòng tri có rii có may,

5 Sanh x khô phài lãm theo s khó ;

* Ni sáu tnh tri à ta ch.

t Sâm cho ngi Tiên Pht ò chi
;

« Ch chng ta lun bin mi hi,

tt Còt Tièn Pht mi cho làm bièng
;

't Sanh gp chò ngt ngon nhiu ming,

a 'Sanh nhm ni sung sog mi tléu
;

«. Gái xinh trai lch dp giu,

a Cm.trngc ti chi ch;
€ Bn tiêt hoa khai rc r,

« Hai mùa gió mát thanh thao :

< Gii lãm sao dr li làm sao,

a Tc hay nói khéo làm ti vng

;

u Khuyên Chi-bt có siêng th tng,

a Tng sao mà chúng quì ty quí ;

* Tng n khi o kiêp nó tu Irì,

í Tng cho ng ác lng thành Pht
;

í Bng vy thit cng tày tri dt,

* Chngng thi nh ln bin mà tiém kim
;

« H ngi ta thì c o cô xièm,

< Bièt n mt phi biêt mình khác thú
;

« cng Chi-bút lun bân cng ù,
< Ngi khùng nghe hãy xét bi sao

;

« Bã biêt rng chi lp chng t lao,

« Song dy nhc gia rng thèm nhc sc
;

í Nhn b&i thây lun hoài nên tc,

'

« Nhc ít li cho Chù-bút xem chi. »

Li áp :

Mi nghe qua dng diu ct chi bi,

Xét r li thit gâm thèu IrDg t
;

Tôi xin nhâl ít li t r,

Bng cho ngi xét lý phàn minh
;

H ngi tn thây phi làm thinh,

Khng muòn nhc cho ngi thây vi;

Nh ngi y’ thit ogtri tc thi,

Cam nhng u ích k tn nhn
;

Tòi lun dy vn muôn làm n,
Cng nh k òn gai ào ging

;

Sanh ra thè tng ngi làm biêng,

Bng vy lào ct tiên phong,

(y trèn trán muôn thong dong ;

Chi bng kè dn cung có li,

Ngi khác thú là rò u nèn l phi

;

Ngi dè làm cho no ct m thân,

Ngi di in c cuc phân pl àn
;

R do lý phi nh công sanh dc

;

T Ihng c bièt ngàn muôn lúc,i thnh suy thng hài tang din
;

•

áu nhng là pht pht tièn liér),

Bau mây bm ma ma qul quì ;

Ngi có hc phi suy cho chi lý,

Ma quì cùng tién phát dàu sanh
;

Có phi là tâm thut tát thành,

Phi • tiên pht quày là ma quì

;

Ngi o dc ngha nhn tâm chi,

Ngi thng ngi dng Irn.o ngi;
Bng vy Ihl tièn pht (rong ci ngi,
Nêu khog t nh ma nh quì

;

Cng inày mt tay chon mà ít trí,

Ham mt déu trm cp.bo tàng;

ng thè thì làm vic dc ngang,

sn dèo c tháu da np thiu
;

Còn ít thè, th th trin chàu nhiu,

T cn quan trm cp ca ngi;
Lun cho di nghe cng nc ci,
Ngi nh vy là ma là quì

;

Gia ch búa kinh thành xem k,
It pht liên ma quì thit nhiu

;

Lun phán minh e tng rng kiêu,

Bm hòc uòng ham n là ma quì

;

Chó- tin pht xét coi cho k,

Mt ta-bà hai chu sc-khng

;

Làm con ngi hãy ráng có Gng,

Cng giúp vt y l tiên pht

;

Ti có nh mt li cha pht,

Xin tò cùng bn hu nghe chi

:

a Nht vn tng bàt kh,
Duy hu nghip tùy thn.

Ngha lù :

<c Mt ng thát chng dam theo,

Chin nghé cìing nghip c eo ni mình-*

(Sau s tièp theo)

Ht.ng-d-Thúc, Bên-lre.

Li Rao

La Scciélc (1‘ExpIoilation des Alcools Inigènes

en Cochinchine et au Cambodge, 38, rue Mac-

Mahon, Saigon.

Hng bán ru Np t Lc-Tnh ên Cao-

Mang, và bán mi ht Tham-bin trong

Lc-Tnh, b ti dng Mac-MaHon, s 38, rao

cho ch v dng r, rng hng ny bán ru
thit tt, t ròng Np mà thôi, dùng mà tê t
sch s, và uòng thi mnh m ; VI dt bng
máy, li bn re hn hèt.

Nhng v nèo muôn lp tim nhnh (bi-nhl)

ãng bn ru náy, thì phài dên ti hng ni
Saigon, sô nh và dng dã tè ó mà thng
ngh, ng bàng lành bi chom bán. (lìu náy

co nhàn lng-long).

Truyn Ru-xo Hà-ni

( Tiêp theo)

T thu bc cha táng bit lnh
;

nay bõn mi mi r dông hàng;

Thm thng my k bán hng,

rét rung lp cp dây àng kim n
;

o b np vá ngang vá dc,

giày thán thông ràng ngc ràng xui
;L xãn k ti ngi lui,

•

bm sang xe nga phng ui gy gàu
;

Xo pousse-pousse a-,à èn ch,

nhà la gare xem thày rng thay
;

Mái trn lp nhng km dày,

ddri nên gch v sân dây á xánb
;

B dài c quá ba mi thc,
on gia hai tng 'lng thù hiên

;

cia cng Nhà-nc phân miên,

chia hai nh giy r miéng tây nam
;

Tày quan xe nhì nht,

Nam nhn bc ba t ;

Cha ra mt khon d d,
ch náy càn lãnh t b hành

;

Mt u ti vòn không dành,

li chung tính èn dáu ln cùa dân

;

Ngha l bán sot công kbiên gánh,

dãu gi mua trùm bn colis
;

B hãnh nèu c vt chi,

kilo ba chc qu.-Tbí. tin thèm ;

Hng cóis thê,

c mái món nm cbim ;

'

K t vèo dên m thêm,

li 'cn bn bc tính thêm na hào;

Chng na gi trirc khi xe chy,'

lc .còn ó gi cà ó o
; . .

Ty Nam ln nh lao xao,

s vl tr nài chy nhào tranh nhau
;

Ít dó li- dng b thong th,

lãnh giày lèn xe thây r ràng;

Bèn khi. xe ha bng ngàn,

sáu gi thiu khc nhâm dàng rùi dung ;

Hi-phòng tòi ké gare th nht,

vt-cch th nhì hiu mt thôn
;

Th ba Du-nghìa cu n,
th l Ph-tbi, có thôn dân nhiéu

;

Th nm là Phn-x,
th sáu dên Lai-khê

;

Tn-trung th bãy ai chê,

khen ngi khéo t cò b phô trng

;

Hn rot phân dng gare th tm,

Hài-dng tnh ln - bèn ng;
Ch ny du ngh ít bng,

gân gare có bn nc dng . ru bièrè,

Lúc dn ày ám gi ba khc, '
.

ngi b hành lòng ói xóp ve ;

Xuông xe nbm tim chy te,

bánh mi saucisse mua v ch xi r .

Nhi nhút xe tày mua ru bt,

ba t ngi Bc d mói phi ;

Guc di lm chuyn vui chi, .

nh y nói l có li mích nhau
; .. .

Cao-x dên ni gare th chín,

Anh-iêm ch du trn là m
;

. . :

•

Trong xe ai nãy vui chi, - -
.

Trai xem gái l. tr ci già rung ; V'V

cm- giáng gare'm mt,

Xuân-dào ng mi hai

;

Mi ba Lc-do chng sai,

ch -náy t Nhan-Hi hin xa
;

Binh-du l mi bôn,

Ph-lh thit mi lm

;

n gare mi sáu Gia-ôm ;
'

Hã-ni mi by kinh thành ti y ;

Gán gare xe phi qua cáu aâl,



hai bn nbip chóng nhng clá xanh
;

Xo di binh rân b quanh,

na gi c irn.train khi cáu
;

Bc sng vòn thit không sáu,

è an phng phô_ bíit cáu trên ci
;

Vic làm phng tin cho hãnh l,

phi lm cng tiên cha quàc dân
;

Mi gi' ba khc ít phán,

dèn gare Hà-ni rân rán ngi ta.

(Sau s tièp theo)

Tam-qac chí tc dch

(tip theo

)

Lúc dang nôi chuyn, bng có qun trong

thành ra báo nói phía ngoi ca Nam-môn
cô hn vài mi qun k chy èn rât mau,

chng biêt là oi
;
Trng-Phi h nghi, bèn

tr" qua Nam-mn xem coi, qu thây vái

mi k câm cung ai tèn chy èn, ti gán

thây Trung-Phi bèn xuông nga; xra ra

là M-Trc vi Mè-Phog. Phi cng xuòng

nga ra ml. Trc ni : < t Ri ât T'
châu tn lc, hai anh em tôi lánh nng v
làng, sai ngi xa gán thm d, nghe nói

Ván-Trng ã dãu To-Tháo ri, còn Chúa-

cng thi r bn Há-bSc, li nghe Ging-Ung
cng qua Há-bc rói, song^chng bit Tng-
Quân r láy, hm qua i dc, dõng gp mt bn
khách i dàng nói có mt vi Tng-Quân h
Trng hình gin làm vy, nay chím c
c-thành, anh em tôi dinh chc lá Tng-
Qun, nn èn tim thm, may dng gp
nhau. D Phi nôi : <r Nb-ea tôi vi TOn-Càng

va mi da Nh-tu tòi ên, nay ti ã hay

tin tc Bi-ca tòi rói. 3 hai ngi c mng,
u dèn ra mt Quang-Công và Nh- lu. Phi

bèn thình Nh-tu vo thành
;

vào èn nha

ng<5ì xong ri Nh-tu bún thut dâu ui
gõc ngn vic Quang-Cng li ; Trng-Phi
nghe nói khóc rng lèn rói ly Vn-Trõng,
hai anh om Mé-Trc cng thm thng

;

Trng-Pbi cng thut vic minh, rói dy
bày tic íín mng.

;

ny, t chng tr1 v, ti xin i theo va,

mt là : ng nói vi Lu-Biu, hai lã : gìn

gi Huyn-Bc. » Thiu nghe dng, bèn cho

Ging-Ung di vi Iuyén-c. Quch-B cang

Vièn-Thiu rng

«

Lu-B trc ã i d
Lu-3ích vic cng cha xong, .nay li kièn

di vi Ging-Ung qua Kinh-chu, thl t
chng tr- v. í Thiu nói

I

ngi ch
có da nghi, Gng-Ung dà bit r, » ' Quch-
B 'than th- tr- ra.

Nói v Huý‘én-c sai Tôn-Cãng i trc
ng nòi cho Quang-Cng hay, ri vi Ging.
Ung l bi Vôn-Thiu ra khi thành, di

dèn b ci, Tn-Càng ra rc vào nhà Quang-
Bnh

; Ouang-Công ra tièp ìy ni trc ca
T

anh em ,câra tay nhau than khóc chng cùng.

Quang-Bnh cng gic hai con ra ly ni
trc nhã ; Huyén-Bc hòi tèn h, Quang-
Công nói : 1 ngi náy mi h vi em, có

hai con trai, con ln tèn Quang-Ninb, hc
vn, con th tèn Qoang-Bình, hc võ. 0 Quang-

Bnh nói : I nay tòi muôn cho a con
th tôi theo Quang-tng-Quàn, chng hay

Tng-Quàn có bng lòng np dng chng.? J

Huyn-c ni : tui chng bao ln'?* —
Bnh nói: 8 chng mi tám tui.‘> Huyn-
Bc ni : « ng dã có lòng tt, em ti cng
cha c con, nay nhn nó làm con ng
chng? D — Quang-Bnh c mng, hèn kbin
Quang-Bloh ly Quang-Cng là cha, ku Huyn-
Bc là bác. — Huyn-Bc s e Vièn-Thiu
theo bèn mau sa son lén dàng, Quang-Bình

cng sm sa theo Quang-Công; Quang-Bnh •a khòi mt dm áng mi tr li; Quang-

C6ng khièn i thng qua Nga-ngu-Sang.

(Sau s tièp theo)

Canavaggio

Bin phi Ihirng

Bn-quán có tièp dng th cia* mt Qui-,

hu - ti Hà ni ; rng trong dèm 12 février

1903, ba gi khuya c a-chân, (dàt rúng)

trc hêt nghe tièng gió ù ù ang nm ngi
trong ging gic minh thc git thì ging



lc chuyn nh nm trong ghe, b ngi
bc qua bc li m lc; nh vy chng

hai ba phút dóng h, dèn sng ra cc ni

u ánh ây Ihép èn cng nói y nh
vy. ng Quí-hu cha Bn-quán, nói rng

t ra r Hà-ni ã hai lán dng dàt nh vy.

Béu biên phi thng vy khng thày thì ít

tip, ch xa', cng c u k biÈn nh vy.

Ti. có thây trong sách dé Ba-chàn : Ngáy

17 : thng su nm Kbng-Hi th 7, thot

nghe nh ting sàm t bén Bông-oam qua

Tây-bc, ngi éu s h, lin thày ghè

bàn t chén ng ln, nhà ca rúng râc

ngi ngi du ngó nhau ml vía, mt
giây mi r là dàt dng, liên chy ra khi

nhà, thì láu dài nhà ca ngà xung dng
dy, tiêng vch ng h nhào âm âm

;
giã

tre bé ln la kêu vang y ;
còn ngi ta

xày 'xm cllng mt dng khng ng ngi

nng mt t, xây tr nh sóng dói thon,

ni sông rch nc dng cao hn trng,

gã kêu muôn sba vang thành; c chng
mt gi mi êm, dy dàng cht ng dn ng

bà con trai con gài 'bn xa trò chuy-i.

trong ó cõ nhiu ngi quèn mt o quTn,

mà cng khng ng là minh lô.

Sau nghe li c mt ch b lúc y sp
t hn mt mu sâu li khng 1 hu, nhà

láu sái hng, phía Nam ir qua Bc, núi

cng sp cò hang.

Xem coi xa cng có nh vy phi thng.
Ch Bt. •

Liu trang ma y in ca

(tièp theo)

Ngi- mào b ming gàu dai.

hn hào mã li ly trai khng lám
;

Ngi nào da trng ngdm ngm,
n nói ch cht m thám lày trai

;

Gái mà da tràng tóc dái,

tai ngay cao ln nào ai djm bi
;

Gái mà tánh hnh ngu si,

bàn iay ngón vn móng thi khuèt phao
;

Lai quán sau thàp trc cao.

vú thi khùng nuôm dy sao lur Itoòi
;

Lâm trai coi v dng sai,

bièl ng mày nét hm moi vun tròn.

Con nào chúm chúm vú son ;

ích i vt nhn hi còn lòng riêng,

Mày a có có tình,

di hioh ngng vt trong mình nhng gàn

Con nào tóc tráng vãn vân,

khao khao tiêng nói không cán chng con
:

Gá nn mòi. d nh son,

vóc dài mò li, mt tròn giàu sang
;

Búa nn va ''nói. va than,

y l m nng sang dòng láo không,

Ting nôi ràn ràn nh dóng,

ranh con là mt sát chng là hai

;

„ Nhng da n cp hoài lìpài,

mi ming trê nhúng ni sai nhiu li

;

n rói do xôm i chi,

ngi lê oi mách ti bây chi di,

Vic nhà thì dã không rói,

n cng n hnh òi thi biêt gì

;

Con mt bét cht th pl i,

k rng cbn óc kiêm di hc ngoài;

Con nào rng ming cm dài,

bánh hàng ngày mt không sai ba no.

Kè sao cho xit h hao,

n sanh ngoi tc hoi nào k dai
;

_ B coi mya con trai,

ng mà phng t lu dài t tiên
;

Chn mày bng nó mc lin,

ât là ly t ly tiên không ri

;

Da mt láng t nh dói (dáu)

trai gái c bc i thi xong gì.

Tuy ngi da den mi chì,

ngù quan lc phù tôt thì hién vang;

Mng cung chn y khò khang,

tai ng ttJoènh ibeo dâng th phi
;

Chn cao chn thâp mt líbi,

màng di nghèo khó vy thì thil tha I

Bái ra pháy phây sng sa,

ln lên - phò. tòa không sai

;

ái ra mt dt chày ngay,

bân cùng lao kh tháng ngày tàn toan.

B di chn bc khoan khoan,

ca nhà giàu c tiên ngàn lúa mun.

(Sau. sè tièp theo)

Giao hòa thn Tíiáí-bT-Ch*

Ngày 25 Pévier 1903.

Nhà quán lây và café mi lp ti Ch-ln,

vng l
J

Ave'.iueJacaréo.

Kình rao cho ch v Viên-quan qui-khách

ng r, ti nhà bng tôi mi lp dây, c
lán ru ngon ngt b mái dù, và có cm

tày mòi ngây hai bui,' . xi dùng sch

ngcn béo, v vãn dúng mc, nh nhà

hàng c?ia ngi 'Uangsa ;
li có dm d<5 ngon

;kho trong ngày th nm vã th by mi

luân, hn ngày thng ;
ngha l có bánh

ngt và Sorbets.

]• Già mt ba n... '.

. . i,$-40

) Gi 15 cacbets ,.15 00

, Dùng trn tbáng 50 00

j Nh mu?'D dùng cm khuya xin phi cho

'hay trc ít na là mt gi.

Giã cm kbuya kê theo l món.

)
Ti khch-lu có hai cái saloos riêng, rng

;mt p hn ch thng nh Tôn-Vièn và

qui khách muôn Yên m, xin t irc ng
= sa son phàn bit sang trng hn,

1 Gi mt ba n ....... 3. §00

Còn Tôn-Viên qui-khách muôn t, hoc bnh

ngón, hoc tic dám ci, tn gia chi, xin dn

4ôi dùng giá r- và ngon. Sau hèt ti kính

xin ch v doái chút tinh mn v i tòi, là ngòi

bn-quôc. Bã bièt YUÌ dâu cng s vui, duy

n ti thì Cm n lm.

Nguyn-vx-Ván.

Cu B-thin cua quan Phó-Soái-Nam-ký.

Ti Thi-dc ni nhà ng CANAVAGGIO,

lã cbù nht-trình Nòng-c-min -ám, có bn

nhng Iru dc, trâu ci, và bò lm, bò xe.

tót. Ai có muòn mua nhng vt ày d dùng làm

rung, kéo lúa Lù dèn ti nh i'ng ày mà mua.

'Trâu bò tôt m bán .r

GiÁ Lúa Go0

0

3 •

1

*>

GÒ-CÔNG

BI-XU

68 kilos,

2393 2 8 93 3$ 95

'5 Phán thóc

trong 1 trm > > *.

10 , , n »

is » í u

>20 - » J>

4

, >

> Tùy theo

dn sáng và

[tt xàu.

• 7,-

cu QUAN MT NHO

TI PHÔNG MÉ SNG BN-TRE
Có bán các th sách s hc.ch tây và

các th sch ch quôc-ng, th tung,

truyn s, cùng sách Minh-tâm, T-th
ch nhu có âm quc-ng.
Bán dùng nhà trng, nh giãy trng,

giày , cng vièt, ngòi viêt, mc, thc,
vân vân . . :

.

Bn cc th hình treo chi và t-3t. •

Ni ht ai có sa í-st, máy may, xin

rc ên nhà, thì s giúp cho, chng tit •

công lao. s phí không nài nhiu ít.

Nhà c may máy, may y phc ly và

ó trng Annam vi tòt, ai mun t maý
tùy thích, 'tin công thng n r hn
ch khác. '

. «

Paul Chc, chu Café-Saigonnais ting
cPAdran, sò 101, rao cho ch v viên quan

quí khách r, ch caf mi lâp y, bn
u th ru Langsa ngt ngon mt bò

;

giã bn r hn ch khác
;
có caíe, aa bò,

chocolat dùng sm mai và chiu
;

li c
phòng ngh tng trn sch s. — Tôn-

Vièn, Qui v nào thích vui chi, xin ôn
chò ngi hn quòc cùng nhau, mà giúp

cho nèn vic.



THANG BA thang hai THANG BA THANG HAI
Lanos* AMNAM LA MO SA

BdcAmcbb
Lundi . . . .

,

Chúa, HHVT.
TÉ* hai

Th ba

Th tu'

Thít nìm
Th sáu

Th by
Cha nht.
Tha- hai

Th ba

Th tu-

Th nam
Th sáu

Th bj
Cha nht.
Th- hai

Mercredi
Mardi

Mereredi

.

J#udi....

Vendrcdi

•Samedi . .

,

IKANCBTB

Vendredt

Diuamchs, Chùa mh-t.
Th hai

Lundi
Mercredi.

Aíardi

Mercredi .

.

Icudi

Vendredi

.

Samedi ...

Dimamchb.
Lundi....

Vandredi

Samedi..

Tng ba

Cha nht.
Th hai

Dihanche,

Impriínene-Lrorairie CLAUDE Si C‘\ Girant CANÀVAGGlO

CAESERIES SUR AGRCULTRE ET LE COMMERCE

'ví TN le in ngay TH& NM

GIÁ BN NHT TRÌNH

/ Ngi bin quòc
mt nm,

. 5 3 00

sáu tháng. 3 00

ng-dng Ngi Langsa
cùng ngol-quôo
mt nm. lo $00
sáu tháng. 5 00

nkeini-(inf noai nurVtn nn

Chu Nhn : CA NAVAGGIO

Chu Bút LNG-KHC-NINH

Tt D-Tíiúc

trNG LAGRANDIRE, Sô 84.

SA.IC3-03ST.

Ing chu- v Tôn

nghi tinh Bn
nht-trình Nông

h có li mà làm

n tn ích,, vit

hu xét mt u
àm chi; còn tir

tòn hai trn

lm th hai- ây
gi ra hom bí

ANNONCES

i
er Page le centimètre $ 1 50

2e Paga le cent $ i 00

3« Page le cent......
. $ 0 ao

4» Page le cent $ 0 60

NH IN và nhà ban SÁCrCA ÓNG CLAUDE và CNG-TIng CATIHAT, sò 119 và 129
c bán cc th th v sch ch quòc-ng gi nh sau ny :

^t-trnb Nng-C dóng nguyên Thc kiu vs thi bành án lý v vic hìnK ;

.

* giá Và vic h và vic thìrng-mài cùa eòi -
ll^uô " nht

: ? Bn quàc. ...... A..
nôn nhì mi c -Cncr

.

(1 5>n J.A - .

*'•*** *vUU'

Có bán- Nht-trinh Nn'g-Cú dóng nguvi

cuôn mt nm !à 50 sô giá
'

6 $00
Tung Sn-hu cun nht .... 0 20
Sn-bu Citôn nhì mi có giá-cDg. 0 20
Th Lc-vân-Tiên 0 60
Tuóng Kim-tbch-k-uyn 1 00
Tung Kim-vn-kìu 0 30
Tc-ng C-ng 0 65S k Nam-YÍt 0 40
Pbong-hóa iu-hành 0 50
Chánh tà v Lc-súc 0 10
Minh-TémBu-giám cuôn th nht
V cun th hai 2 00
Lang-châu 0- 30
Bch-vin . . : 0 30
Tòng-T. 0 30

Cours d‘Anbamite 2
Cours gradu 2 50-'?
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Thng c lun

(lìp theo)

Ngi sáu tinh phi buôn phi hán,

Nèu không thì t kh ât hèn
;

Gi là tiên ti thit khá khen,

Tiên sao li n chiu lo sm
;

Tiên sao chng thày gi mà gm,
Tiên sao không thày hò m cha

;

Tiên lm sao êu thât c hay a,

Tiên âu l cách ngha nhn khòng thích
;

Ví không nh tòi xin nht tích,

Bu gi hèn và Ikl c nghe chi.

Gi nh váy :

Gi chng phi nht tanh hôi thúi,

Gi cng không lng ánh rùi bu
;

Gi ngha l trm cp phi b tù,

Gi vl b-í gian tham nn mt n

;

Gi nhng a ham dâm mt quán,

dng con dâu em cb nh báng nhn

;

Gi lâm thng quèn ngha qun n,
Cng dng gic n xem nh hành

;

Bièt r vy sao còn làm b,
Cng chi bi n ung ng bàn

;

Li dãi nh khách qui bn sang,

Vì thây nó c tiên có tc.
Hèn nh vy

:

Hèn là chng la éu m ir,

Cách thp cao rng hp obo thông

;

Bu bán bua hùn bip khng xong,

Ham - mn lãm công cho d;
Lm nhng bm danh gia t tè,

Li xu bôi vi gi)'- dch ngày xa
;

Min l cho ãn uòng thì a,
Không nh ên YÌc hèn vic kh

;

Nêu thièu ba ép minh chu khò,

Chng so do mi r mang ri
;

Khuàt thân lm nô bc tùy nhi,

Cãu no d ch lo chì hèn mn ;

Xét cng có mt ít ngi la chn,

Nhng phn nhiêu hiu thit dau lòng
;

Vi vy nn lun chng liêt công,

Du thng ghét chê khen túy ý ;

Ngi mt nc muõn cho nhau hu ch,

Vic - di có phi .c -chng;

u phài làm bun bn cho sièng nng,

ng blòng nhác d phài sao hay vy,

Nèu- k mt uông. n là b
;

Thì khng tng liro si Yi di

;

Gi lã tiên vòn tiêng nói chi,

Song chánh lun tôi xin ch diu.

Còn thàtc nh vy :

’u buôn bn hip hùn không muôn,

C dò tha rng chúng khng tin
;

a nhng du làm vic bt minh,

Tính vic him trc cho vay sau ly t;
Sanh x d tng rng Tiên, Pht,

Làm tinh du ích ky hi nhn
;

Ngoài ming thi k vic cõng n,
Trong lòng tính thâu da np thiu

;

Tính gian him tng ngi không hiu,

Thây lng din dim st thì ham,

Bng giàu sang cy thè d tham,

Hoc lày cta •hoc l thòng v chúng
;

Còn nghèo khó thì làm' vic túng,

B- d ngi dùng con Y làm nêu

;

Ming là cho làm ng nên éu,

Tròng giúp cùa giúp quyn cng c;
Ch hièu hu- cang thng là trc,-

Khng k chí lai cu vic sang vinh
; 4

Xem mà coi bií có mt minh,

Xét cho r phi lã thâtc chng

. (Sau s lip theo) -
*

Lu*\'g-dÒ-Thúc, Bn-tre.. .

Li Rao
i

la Société d Expkttlaton des Alcools Indigònes

en Cocbinchine et au Cambodge, 38, rue Mac-
4 i.

Mahon, SaigOD.

Hng bán ru Np t Lc-Tình dn Cao-

Mang, và bn mi 'ht Thatn-bin trong ^
Lc-Tnh, ti dng Mac-Mahon, s 38, rao

cho ch v ng r, râng hng Ry bán ru j'

thit tôt, dt ròng Nèp mà thôi, dùng mà t t *

sch s, và uog thì mnh m
;

vì dt bng
máy, li bán r hn hèt.

Nhng v nào mun lp tim nhnh (bãi-nbl)

dng bán ru nay, thi phai dên ti hng noi

Saigon, sô nhá và 'dng dã t dó mã thng
ngh, dng hng lnh bài cho mã bn. (Ru ny

có nhn lng-long).

Im

Tam-quc chi tc dch

(tiêp thèo) r

Lc dang di, bóng thày Châu-Thng dàn vi
mi ngi mang thng tích chy, dn

;

Quaug-Cng bèn gic dn ra mt Huyn-c,
và hi vì c nào m b thng. Chàu-Thng
ni : < lúc tòi cha dn Nga-ngiru-Sang, Jbl

ã cô mt tng ci nga -n ánh vi
Bùi-ngun-Thiu, va mt hip thì .ã dâm
thác Bùi-ngun-Thiu, rói cbiu hàng ht thy
bn lâu - la, li chím c Sn-tri

;
• khi ti

n ó kêu rù các bn, thì chì có mây ngi
theo vé, còn bao nhiêu déu s va mà chng
dám i

;
tòi ni gin, bèn ánh vi '

va,

ánh không li va, b- ba mòi thng, nên

phâi vé bo cho Chúa-còng hay. » Huyn-c
ni : t ngi ây hình .gin ra th nào. tèn

chi h chi ? » — Thng nói : a -sc lc mnh
bo lâm, -mà tôi chng biêt tên chi. » nghe

vy, Quang-Cng bèn- gic nga di trc,
Huyn-Bc i sau, nhm Nga-ngu-Sang
thDg èn. — èn ni Chàu-Thng bèn dng
di núi ku mng ; bông thây tên tng ây

mang giáp d thng gic nga dn chng

chy bay xuông. Huyn-c gic nga roi

n trc c kêu rng : < ngi có phi là

Triu-t- Luông chng ? » tên tng y thây

Huyn-Bc ri, bèn gò cng xung nga
quì ly bn dàng, (nguyên li qu thit là

Triu-tc-Luông.). Huyn-Bc vi Quang-Cng

éu xung nga ra mt*
;
hi thm sao m

dêa y. Triu-Vàn ni <cjtôi t lúc bit S-
quàn ri, chng gr Công-tÔn-Toàn -.chàng

nghe li cang, nén n ni binh bi ri

tbièu minh mà thác. Vièn-Thiu dã mây phen

vi tòi, tôi cng biêt Vièn-Thiu l k chng

bièt dùng ngi, nên tôi khng qua, sau tính

vào T-chàu mà dáu S-quân; li nghe T-
chu ã màí rói, Vân-Trng thì vé táy Tào-

Tháo, S-quân li v-i Vièn-Tbiu, ti dã

mày phen tnh muôn dèn áu S-quàn, li

e Vin-Thiu ghét, nên phài phiêu lu bôn

bin, không ch àl mà dung thàn,'-hm <

trc ôi va di ngang qua dây, .li' gp
.Bi-ngun-Thiu chy xuòng dón dàng,

-muôn dot nga tôi, nhn c ây tôi mi gi?t.

va, tnr ch6 ny mà an thàn, ti mi nghe-

Dc-Bc r ti Cò-tbimb, muôn qua mã du,

mà cha biêt gi chn, nay rnay^ng gp
S-quân. » Huyc-c cà mng,, bèn thut .

dâu duôi vic minh li; Quang-Công 'cng
by tò nguyên do. Huyên-Bc nói: # ta lúc

mi gp Tìr-Lung thì ã có lòng.u luyn
chng nò lià nhau, ny may lm, mi ng
gp nhad li. » Triu-Vn nói: « tôi trôi nòi

bôn phan, la chúa mà th, cha tby có

ai nh S-quàn làm vy, nay Dg mà theo,

mi ph chí bình sanh, tuy phi gaD tri

mt cng chng phin. í Ngày y bèn dt

phá Sn-tri gic c bn theo Huyn-Bc v
c-thành. Trng-Phi, Mê-Trc, Mè-Phng
ra rc vào Thànb, mi ngi du t vic

mình, hai bà Phu-nhn cng nht vic Vân-

Trng
;
Huyén-Bc thng cm chng cùng.

Ri dy vt trâu gièt nga cúng tè tri dât

và v vi qun s.

Huyn-c thày anh em sum hip, tng, tá

chng thiu, li mi dng Triu-Vân
;
Quang-

Cng li Dg Châu-Thng, Quang-Bình, nôn

mng r- chng xiêt ; ung vùi lun my ba.

Lúc ây Huyn-Bc, Ouang-Công; Trng-
Pbi Triu-Vân, Tn-Cáng, Giàng-Ung, Mé-

Trc, Mè-Phng, Quang-Bình, Châu-Thng
Dh quân, nga quàn b, cng hn bòn nm

Bích, Cng-Bô ti sai ngi dn mi,- kh*s

y bèn’ khi ht binh m qua Nh-nàm n 'r
“

trú, chiêu binh mài mã quyêt lòng ji. •

'

Nói v. Viên-Thiu thây Huyén-Bc -chng

v, gin lm, muôn khi binh di ánh.

Qch-B cang rng : Lu-B chng u chi

mà lo, Tào-Tháo !à gic mt bên nhà, chng
nn chng tr, Lu-Biu tuy c thù àt

Kinh-cbàu, cQng chng lây chi làm mnh



NÓNG CÓ MÌN BÀM

t Giang-ng Tn-bá-Pbù, oai chói ba sông,

i liên sáu qun, mu thán võ sì rt nhiéu,

phi si ngi kèt liên vi va dông ánh
To-Thóo. » Thiu nghe tlieo li, bèn làm th
sai Trán-Chàn lm s qua hi vi ‘Tn-Sách.

Chánh th

:

B-i nhn Hà-bc anh hùng lnh,

Mi (r Giang-dOng hào kit ca,

HI THÚ* HAI m-i chín.

Tiu-bá-Vng gin chém Vu-Kièt,

Bích-nbn-Nhi lành trn Giang-dOng.

•'Nói v Tôn-Sch t c dt Giang-dng,

binh ròng lng ù, vua Kiên-An, nm th
t, gip Lu-Huãn, thâu L-Giang; khiên

Ngu-Phiên dam t hch qua t D-chDg,
quan Tháì-thú í D-chng. là Hu-Hám
chu hàng du. T ày thinh th nòi giy,

bn sai Trng-Huyn qua Ha-xng dng
biêu hiên cng. Tào-Tho nghe Tn-Sch
cng thnh, bèn than rng : 1 dòng s t
khó mà tranh pbun vi nó. » bn dam

con gái Tàc-Nhn mã ba g cho em Tôn-

Sch à Tn-Khun, hai bên kèt sui vi nhau,

r cm Trng- Iíuyn li Iia-xng, TOn-

Sách xin phong cho mình là Hi-t-m, Tào-

Tho khng cho, Sách gin lm, thng có

lòng thâu ot Ha-.
Lúc ày có quan Thi-thú Ngô-qun là Iia-

Cng lén sai s qua lla-dò dng th cbo

Tào-Tháo.

Th nói s rng :

« Tôn-Sách mnh bo, dòng nh Hn-Tch,

.
c nh Triu-dình c vnb sùng cho va,'.

« thì phi triu v Kinh-s, chng nên ‘d
í va ngoài trn, sau t sanh lon, a

Ngi s am th va qua song, ruòi b
tng i tun sòng bit dng, gii vé cho

Tôn-Sácb. — Sách xem th, cà gin gièt ngi
s, rói sai ngi gi mi Ha-Công n
ngh vic : Ha-Cng ên, Sách ly (ho ra

cho coi, r<5i nt rãng : « ngirí mun da
ta vo noi t da sao ? » nói rói bèn khiên

quân võ Si giÊt di. Gia thut cua Hci-Cô
n

.

dêu. tròn ht. có ba ngi khách cia 11(2
Cung mui trong nh, mn bo cu cT

:

Ha-Còng, mà cha gp dip.

Ngày kia Tn-Sáck n qun vào núi Boit-

ó phía tây m sdn bn bng thày mt Con

hu ln nhy ra, Tn-Sách gic nga nrc
theo lu niii. Lúc ang rc theo, chình thây

trong chòm cy có ba ng-i cm thng
mang cung má 'ng. Sách gò nga li hi
rng : <t bn ngi l ngi chi vy ? > Bãp

rng : <1 bn (i là quân sì cua Hng-Bne, ti

áy mà sn hu. 9 Sách va gic cngm di
; mt ngi bèn nhm sau ích Tôn.

Sách ám tói, Sách cà kinh lin rút gm
eo mã chém, chng dè Ii gm súl rt
i, còn cái cán khng cám trong lay ; mt
ngi li dng cung lp tn bn trúng

trèn mt Tôn-Sách, Sách git mui tên ra,

bn tr li, trúng ngi y nhào xuông thác

i, cn hai ngi • kia hui thng nhm
Tôn-Sách dm nhu và la ln - ên rng

:

« bn ta là khách cia Ha-Cng, dên dày

ng báo cu cho chà nhn » Tn-Scb chng
có khi giái chi ht, phi ly cung mà c,
và nh và chy, hai ngi ày ánh nhâu

chng lui, Tôn-Sách ngi nga déu b thng!
Lúc ang ri lon, may âu Trình-Ph

dn vài ngi chy dèn. Tôn-Sch cà kêu

gict gic. Trinh-Ph dn chúng xôc ti chém

hai ngi ây nát nh tng
; coi.li Tn-Sách

thi mt dy nhng máu, b thng rl- nãng

bèn ly ao ct-áo bào mà rt ch thng
tich, ri phò vé Ngô-hi iu tr.

Ngi i sau có làm th khen ba ngi
khách cua Húa-Cng, rng

:

Tòn-Lang trí dng chi Giang-M,

Sn bân trèh-rng li b vy;

H-khách ba ngi vi ngha thác,

Liu minh D nh-ng cha lm hay.

(Sau s tièp theo)

Canavaguio

Th Ph .

Thp nh thù lién-hun Thng-cò-lun cia
V-anh- Phong Phú-quc, ha nguyên vn
theo 2 bi Lin-hu-n cia chu-bt trong t
nht-trình sò 73.

i° B ci rung rin chdi khãp ngàn, •

Cuc di oi cng muôn lo phan

;

.Saug hèn muôn vic ni tri nh,
Sanh dng làm ngi phai cô ngoan.

***
“° Có ngoan có (rí mbi nên ngi,

Gàm cuc buôn chung chng phi chi

;

• Gn sc dua nhau cho thày li,
Nên h thi cng ti lng tri.

3® Lòng tri áu có lu c quang,ng li nhiêu thi vy mi ngoan ;•

D quc ngi còn qua lp hãng,
Huôn chi mnh 'li chngbày hàng.

4° Li chSng b ' hng gii l-p xa,
Htp hùn buôn bán ngh nèn a

;Trm nghé dá c tùv thn ù,
Phài ly ngh buôn •trc mi va.

9° Mình cn Tri cng phc bngiba,
No dù (rong nh y' gi sang; •>

,

Gâm li ngi 'i thì phi vy, ,

Hc buôn hc bán - hc tài ngoan. •

f .

5° Mi va câp dng, mi va xài,

Gi mc cng bình _há dúm sai’;

\
Mi cí ai ai u cng muôn,

iv Aíuôn vì mi li. nôi cho dài.

***
6° Cho dài vy mi phì lòng ta*

Sàn cua d tan dng ca nhà
;Nhi bc mt mình .bun bán ln,

* Ich tin hip li vôn. om ba.

,
.

• ***
7° Nm ba hip vôn cng nèn by,

Trong thè sang giàu c mây tay;t e sm Ira chi sá qun
;

Ch khi dáo sánh in tày;

n tàv Phú-h mi nhàn thn,
Gp vn bun may cy Thành Tbdn

;

Sách và- dã tuán rn - Ih,

Giàu to giàu nh bi minh cán.

Tài ngoan r bit phi cùng chng,

.

Cám ngha thng di mây ttièng rSn

K cùa ngi công xin chì tính,

Cùng nhau lo lng vic làm n.
* •

li° Làm n thì cd li cho mình,
» Ngi, d nghi lòng t chng tin;u vòn- huòn chung là hu ích/

Sau du ng thnh tiêng càng vinh. -

***
-ì:

'1S° Tiêng càng. vinh hin bi vì thi,
Thng-c ngh ny Sl thnh thoi*

Trm nhân cao xa ngi khuyên thin,
Làm nn giàu có di n Tri. 5

Chuyn Lý Phng
(tièp theo)

Song, chng dng mây ngày, .v Lý-Qu mi
nõi hn ni thua la c chng sao C(5 cho Lý-
Phng mn rng r. Ngi chng nghe li
mi kièm u kia l n mà di rung li không
cho Lý-Phngm na.
Chuyên ny Lý-Phng thà anh em * chng

ra gì, mi b x Giang-dng mà qúa Giang-
cháu, ti xin du vàrmn rung .cùa hai v
chdng ng- qùen tên là Hunh-tri-Do. Hai
v chng ngi náy tuy chng phi ct rut
chi vói Lý-Phng, mà bng d * bi hà chi-

lng, khng hay dua nnh, àr giàu 'ph khó,

khi thây cha con L-Phng ln dn lao dao
nh vy, roâ rut tht làt bc, thi dam lng
thng xót, mi hôi mau mau v mà r. Hai
v chóng thày Lý-Phng hay than th* thì la dc,
khuyên bt Cn phidn nào, d lo làm n, trc
nuôi con, sau lp thàn : rut tht có - vô tình,

thi cng có trr, vi thiên vng khi khi, s
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'

nh bàt lu, ai có làm pbài, Iri pht cng chng
tri, còn ai có íà lây quì thn cng biên chép.

Lý-Phng thây a dc lm mi an lòng, li

nh ca hai v chóng Hunh-lri-Bo giúp mi
tbê mn rung tnm lãm ng vài nm, trong

nh. cng dù xi, sau nh tri giúp vn, trúng

luôn chínmi mùa, rn-i mua trâu, mua rung,
I

ct nhà ca li t t,, sau ln ln tr nên
I

mt ngi giàu có ti dàt Giang-châu.

Nhn khi rành vic nhà Lý-Phng hay nhc
chuyn cu l cho con cái nghe, cho chng nó

bit, vì i nhiêu k chng ra chi, nhng
coi lin bc trng hn nh') ngha rut tht.

Ngi li hay dy ln nh, trong nhà - cho

bit thng nhau, ln bit thng nh, nh bièt

kinh ln choc trên hòa di thun, li sau

áu có nèn ca nèn nhà, c gia tht t ring
rói, cng chng nn lo t li, v nghe li con
v m li cch ngha nhau.

Trc nhà ngi cómn th khãc mt tàm
bn nh váy:

Huynh nh th tc phu thè nh y phc.
Y phc phá thi cnh tlân. thu lúc on
thi nan táí tc ,

Sau c ngi anh em bn ti chi thày mi
thích ra nm v thêm vô rng :

4 Anh em dng thè chn tay,

< V chng nh' áo mc ngoài khác chi;

t o rách sm li c khi,

“ Chn tay lià rng chp gì ng y

;

« i dng bc nam nhi,

« Bo nbà chng gi thit phi anh hùng:
'4 Ai dành da b vô (rong,

« Li dam ruc n b phòng ngoi da
;

« Mây ai lòng tây tà,

í H cng thu n biêt mà thng nhau.
•• • • CHUNG

Trán-KHC-

K

, t Phc-l
mm 0 mm

Liu trang ma y in ca

(lièp theo)
Ràu mà mc ên lun tung,

n nói h d sm mun Ichùng nn
;

Con mâl binh nh ngó ln,
ngó Cua lièt li có nn bao gi

;

B n b ni b th,

ci Ihi che ming không cha gái trai,

Ming ci th th hoa khai,

quan cao tc trng lu di vinh vang

;

. Troi thi mi sáu gia quan,

gái thì mi hn kp àng cp kè;

Ngù nht bng thng ph phe,

chn vuòn tay d nhiêu b vinh ba.

L tai iir trét nh hoa,

mng òi nghèo khó ca nhà' lènh.ènh
;

Mt thi trên ln thng dinh,

ng b giàu có tdi mình ph h,
Nh bng vinh hin cùa d,

chng già nghèo ct rôt di khn thay.

Trung quyên gò má cao dy,
'

thit ngi cô qu khó thay vô bi
;

Ngi nào ngay thng b ngi,

thit là oai mnh íôt thôi ai bì.

Gái mà môi trâng mi chì,

qu thit ngnr-i ây thi thi ít con
;

Om mã mõi nh son,

gái mà tng ây thit con quá nhiêu
;

Hình dung phng phng phiêu phiêu,

khng con tham sc cho nhiêu h thân.

Gái mà phi. lanh tinh tbn,

tht lnh nh nc mi phán khng con.

Gái mà con mât khóe tròn/

dit di vút vít bng tròn nhn mi,
Quyn ao tráng nhn không rói,

chng con cbng có mó côi mt minh
;

Sòng mùi sanh mt hunh minh,

tuy nghèo phát phc thinh lình o.h kbng
Tráng v mùi- có (óng vng,

râu nhiéu tóc ít khng trng nên gi

;

Bt) ng din t 'qult bì,

l mui (rông hôc ai bi di di

;

L mùi cao óng Ihnh -thi,

Có trâu có rung mt i vang ba,

T trai,t gái dy nhà,

quyén cao lc trng, ng b giàu sang
;

.

Xn dinh song mi kh khang,

nm ngày bnh hon tai nàn quá hung.

Bn ng tht nng nh bùng,

bd mi chín tui m cung kíp vé
;

Sau c chì chy ngoà nguê,

có ba ci ngch sông bì Thái-C.ông
;

Cu QUAN MT NHO
TIPH BtTNG M SNG BÊN-TRE

C bn cc th sách s hc ch Uy 'và

cc th sách ch quc-ng, th tung,
truyn s", cùng sách ' Minh-tâm, T-th
ch nhu c âm quòc-ng.

Bn dùng nhà trng, nh giy trng,
giày , cng vit, ngòi viêt, mc, thc,
vân vân
Bn cc th hình treo chi và t'St.

'

Ni ht ai có sa tu-st, my may, xin
rc n nh, thì s giúp chó, chng tit
cng lao. s phí không nài nhiéu'ít;.

"

Nhà có may máy, may y phc lây .và

trng Annam Yi tt, ai muôn t may
tùy thích, tin cng thng n.v r hn .

ch. khác.
•

' — ' '
'•
l:

‘v
Paul Chc, chu Caf-Saigonnais ti dng

^Adran, sò 101, rao cho ch ví viên- quan ;

quí khách rè, ch café mi lp ây, bán

ù th ru Langsa ngt ngon mát b
;

giá bn r hn ch khc
;
c café,, sa bò,

chocolat dùng sm mai và chiu
;
i có

phòng ngh tng trn sch s.—" Tôn-'

Vin, Quí v nào thích vui chi, xin n
ch ngi bn quc cùng nhau, m’à giúp

cho nn Yc.

dn sàng vã

Vai tròn c thp, mùi d<iy,

n bã tng y không chng xu thay.

Vai tròn mà ng lng dày,

sông dai quyn lc giàu thay ai bì ;

. (Sau S tip, theo)

Giao hòa thn Trn-t-Chi :

JLuÒ’X

Nhà quán lây và Cf mi lp ti- Ch-n,
ng 1’Avenue Jacaréo.

Kinh rao/ cho ch v Vièn-quan quí-khách

rdng rò, ti. nhà hàng tôi mi lp dãy, có

|bn ru ngon ngt b mát u, và có cm
í tây mi ngày hai bui, dó xi dùng sch

I s ngon béo, v vàn úng mc, nh nhà

í hàng ca ngò-ì Langsa
;
li c dm -ngon

|kho trong ngày th nm v th by mi
1’luãn, hn 'ngày thng

;
ngha lá có bánh

r ngt YI Sorbets.

I
Giá mt ba n ,$40

I
Gi 15 cachets ; 15 00

Dùng trn tháng 50 00

Nh muôn. dùng cm khuya xin phi cho

hay trc ít na là . mt gi.

Giá cm khuya k theo t món.

Ti khch-lu cõ hai ci salons riêng, rng
mt dp hn ch thng nh Tôn-Viên - và

quí khách muôn Yèn m, xin t trc ng
sa son phân bit sang trng hn.

Giá mt ba n 3.g0
Còn Tôn-Viên quí-khácb mun t, hoc bánh

ngon, hoc tic dám cui,, tn gia chi, xin ên
tôi dùng giá rè vã d ngon. Sau hèt tôi kình

xin ch v oái cht tinb ran vi tôi, là ngi
bòn-quõc. ã bièt vui âu cng s vui, duy

‘èn tôi thì càm n lm.
NgyIn-yàn-Vn.

C-U B-thia cua quan Phô-Soái-Namrký.

Ti Th-dc ni nhã ông CANAVAGGIO,
là chù nht-trình Nòng-c-min-àm, có bán

•nhng trâu dc, tru ci, và bò Iám,.bò xe

tôt. Ai có muòn mua nhng vt ây dê dùng làm

rung, kéo la thì dn ti nhà ông ày m 'mua.

Tru bò lt mã bán r.

s$95



NÔNG C MÍN BM

VTTI À XN và NHÀ BAN SACH
CÙA 'NG CLAUDE và CÔNG-T)

ng O&TNAT, g 119 và 129

06 bân cào th *******SnC5 &M.^
Có' bn Nht-trìnb Nng-C dóng nguy Th' c u

• [hng.rnâì cia ngi
£s0^giâ «•» bLTc *“

'Tng Sn-bu cuòn nht .. ......
20 Cours d’Ánnàmìt 2 5?

Sn-bucuôn nhì mi có giá c g . 0 20 Cors OAU*
2 30

Th Lc-vân-Tiên.

Tuãng Kim-thch-k-duyên.

S k Nam-vit . *

Phong-hóa iu-hành

V cuôn th hai.

Lang-châu

.... 0 65

.... 0 40

0 50

0 10

nht
* 2 00

'

. . . 0 30-

0 30

... 0 30

Bb quc.
Cours d’Annamit

Cours gradué

Conversation tommltí Fran?3ti cartmn..

Vocabulaire Annamite anais .

Vocabulaire Trtrng-Vình-Ký .

.

Miscelannée

T-Th mi có li

Nh-B-Mai
Phu-kiu • - •

Trn-Sanh Ngc-Anh

Thoi-Khanh Châu-Tuàn

Th Nam-k

riiItg clIudTsì % cho p tóc -i.

NM-QUÍ-MO

THANG TU

Morerédi 4

Jeud *j

Vendredi ...... • • ®

Saniedi

DihLihcaa

Lundi...

Mardi.

Mercred ........

íeudi

VendrecU. ......

. Samedi

DlMANCBB
LaDd
Mardi
Mercred .......

Jeudi

THANG BA

Th tu’

Th nam
Th sáu

CíTÚA NrtT

Th h
Th ba

Th t
Th nm

THNG ru

LANGS.

Vendredi

Dima-VCSb

Mercredi 23

ìeudi 26

Vendredi 27

Sotncdì 23

DiAHCHE 29

Lundi *

“

ilercredi 3

...ì: J

THANG BA

Th sáu

Th bày
Chúa KHtrr.

Th hai

Th ba

Th t
Th nam

Th sáu

Th bày *

Cha nh-t.

Tháng tic A***®1

Th hai

Th ba

Th l
Tb ním

CÃUSERIES StlR ÀGRICULTURE ET LE COMMERCE

MÔI TUN 'le in ngày th nm

ANNONCES

!«• Page Jc centimèire $ 1 BO

2* Page c cct. ..... '

$ i 00

3» Pagc le cenh..... $ 0 80

4« Pagc le cent...... 8 o 60

GI BÁN NHT TRÌNH

/
Ngi bin quôc

I

cat nm., 500
sáu tháng. 3 00

Ngi Langsa

cùng ngoi-quc
mt nm. 10 8 00

Báu tháng. 5 00

quc .10. 00

Chu Nhn: CANAVAGGO
Chu Bút LN&KHC-NINH

T- Dí-Thúc

&U-NG LAGRANDIRE, Sò 84.

s^-io-oisr.

XjÒ*X XS-A-O

KBh ít hàng rao cùng ch v Tn-

và Quí-hu, xin nghi tình Bn-^

mà xét s làm nht-trlnh Nng-

náy
;
lhông phi tính có li mà làm,

ra ây luân bin tn ích, vic

thua. Kbuyn bn hu xét mt u,
tòn chng k làm chi

;
còn tin

in mt thng s tn hai trm

bc. Vây trong nm Lh hai ay,

quá sáu tháng, sò gi ra hn ba

ngi, còn. .tén tr li thi có 'sáu

Xin anh em ngh giùm, bn vinh

ngi phú quí ráng mau mau gi

bc mua nht-trình hm th hai ên cho

Bn-qun, ng mà ùng tr tin in.

ni . trong na tháng Mars nâ bn' hu
không nhó n, thì Bn-quán t phi
cây nhà Ih, n hi thì xin các bn
ch phin.

Bao it hàng :

T vi anh em bn hu sang,

Xin nh tr tin- mua nht-báo

:

ng quôn gi bc chu nhn thang,

Bu khch quí. các nhã quan

VÌ chi ba lng sáu,

Mà n li f»«-'

IÍUMtLGcTKHC-NlNH.

c h iVv T)£

. Nam TH^Hi.
Ngày i% THNG Ba nam Qúi-mão

o- TH* 84

NgAy 9 Avríl 1903



Hê Cuc
Xcm (rong sò bóa-hng xuât-cng Saigon,

tby trong rmrùi ba nSm sau dy, ngha l t
nm canh-dán 1890 cho ti nm nhèm-do 1902
là nm ngoái, go trong àt Nam k ta hán cho
tàu các nc ch- ra khi ca Saigon mi nm
kbog tính ra là hn trm mun t, nhng vây
chng nm nàoc nhiu hn nm ngoái là

ním nhm-dn -1902,

Ta xin bèti ra dây l nm cho ch hu
lm tng :

Nm canh-dítn 1S90, Xuâtcàng 9.5-42.333 t.
Id Tn-mo 1891, — ... 7.013.6G #.

Id Nhàm-lhin-1892,

ld Ou-t '1893,

Id Giáp-ng 189-4,

d At-mùi 1895,

d Bính-thn 1896,

• Id Binh-du 1897,

ld M-tuât 1898,

Id K-hi 1899,

d Canh-tí 1900,

Id Tàn-au 1901,

Id Nhdm-dn 1 902,

.

7.513.£06 ».

10.442.050 ».

TI. 994.033 ».

9.457.100 ».

9.263.883 y>.

/.187.950 ».

8.925.816 ».

10.4 10.330

11.304.133 ».

10.149-966 i..

10.759.816 ».

13.727.166 0.

Nam nhôm-dân 1902 nbiéu hn nm tán-su
1891 là hai trm chín mi su muôn by ngàn
ba trmm mi t; nm qui-l 1893 dc mt
ngàn mt trm chín mi chín muôn bòn ngn

nhng mà cng thua nm nhàm -

ln 1902 hn mt trn by mi ba muítn ba
ngàn mt trm ba mi ba t.

Phân ra t quí (trimestre), mi qu là ba
hng, mà xem, thi ni trong nm- nhâm-dan
1902.

. ,

-

Quí dáu (tháng giêng
, thng -

hai thng bà) xuàt cng là... 3.398.183 h
Quí th hai {thng l. Ihng 5
tháng sáu)xut càng l.. 4 .611.451 ta.

Qui th ba (thángby thng 8
tháng chin) xuàt cng là.. 3.139.666 ta.

.Quí th t (tháng mi thng
H tháng chp X uàt cnglà. 2.577.866 t.

Hip cng là. . . . 77J66^

Vy thi ni n3m ngoái, Irong qúi th ha
bán dác hn my qúi khc..

'
'

,
Bày gi, go ày ch di nc nào và mi Urc

r là b !0 nhiêu, ta xin biên ra'y cho r :
-

ì Nc Langsa .... . 1.853.234 ta

» Cácx Thuc-da Langsa Sv.9l6 ta

Các nc bên Phng tây. 168.1 1 6 taX Port-Sald bên Arabc. 746.534 ta'

Các xThuc-da Hoa-Lang . . 1.998.551 la

Tn-Cbu
(Singapor) . . 100.633 l'

Nó-c Manille 4.366.967 ta.

Hng. Càng (Hongkong

)

3.236.734 a.
Các ca bin bn To . . . 346.316 li.

Các tính ngoài ngi-qung
cùng Bc-k ;

. 53 850 t.Nc NhL-Bn
. 333.800 t.

Cácx khác na 25.516 t. •;

13.7-7. 166 l.
Xem theo ó thi bên hng-càng bên nc

Manille, hn nc Langsa và các x Thuc-ia
Hoa-Lang mua go cùa ta nhiu bon các nc
c thy. .

Tính ra giá bc, ni t Irn di nm dóng

!

(õ S). 'hi trong nm ây, x (a bn go cho cácnc ngoi-quc là sáu ngàn tám trm sáumi ba mun nm ngàn tám trm ba chc
dng bc (68.635.830 S).

Cuc li ln là dng nào I

Và li sánh v-i cc x bun go trên trái-

dt ny, x Nam-k ta ng th nhi vé phán
bán go cho tàu xut-cng nhiéu hn các x c.
Ay sao bn dog hng ta chng bit ng

tâm hip lcm làm cuc li y, bao nhiu •

v tay lào khách tóm Ihu hèi ?

HI i, tiêcthay ! x cua mình, sn-yt cùa
mình, há d cho k ngol-nhn ti mà làm giàu

hn minh sao ?

. Khánh-Giang St-Tháo.

L'i Rao

La Sccíté d'Exploi(ation des Alcoolsnùigènes
en Cochinchine et nu Cambodge, 38,'rue Mac-
Mahon, Saigon.

'

:-NNG C ' MIN •AM V •"

Hng bán ru Nòp t Lc-Tlnh dèn Cao-.

! Mang, và bán mi ht Tham-bin trong

Lc-Tlnh, ti ng Mac-Mahon, S38, rao

cho ch v ng r, rng hng ny bán ru
"thit tò', t rng Nêp mà thi; dùng mà tè l
sch s, và uông thì mnh m ;

v_t bng
máy, li bán r hn ht.

Nhng v nào muôn lp lim nhánh (bi-nhì)

dng bán ru náy, thì phi ên ti hng ni

Saigon, sò nhà và ng ã t dó mà thng
ngh, dng hng lành bài cho mà bán. (Ru náy

có nhn lng-long).

Thng'C lun

(iièp theo)

. Cách bun bán là phng có li,

áu thnh suy ày vn tri cho ;

.

Il lùm ng-i thl. phi sièng io,

Lo hèt sc mi r bé thi vn
;

Vn thà-i tt t khi gian khòi ln,

Còn thi vn suý thi b gt b hrng;

Xét cuc dõi thày k nèn Ihng,

Thng cho th ln-xn vi th
;

Lm nhug kè tham lam v vic t,

Bn nhng ngi bng b kiêm du h ;

Chng r cu < da b lu dn,
Không xét ch : « thin u bt túc ì

;

ã bit rng *.

« Gia trán cuo l kho tinh dc >,

B-i vy nên :

« Thánh sanh ra ng tp ngha nhn
;

.

• Muôn cho ngi cu -vnh nh thi sn,

Bày do lý dug miông 'mièng qua ic ;

Phn ui diêc hãy an bé ui ièc,

Không thây nghe cng ng tui vi t tri
;

Tit cho ai tai có ráy, mt còn ngi,

Mà không chu ngóng nghe xem xét;

Nghe tc nói, st khòng mài phi sét/

Xót li rng ngi chng hc sao thông;

Cúng hiu là dn vt chng ng,
Nhng l phi mi phn cho ng mt

;

Có nghe thây phi bièt du xâu tôt,

Nèu không thì chng khác si lng

;

Ngi trong i có lõ có chung,'

Sao ríng lè rng chung cbo phi tý ;
.

L là vic t gia t k ; - V'

.Lo mi
.
thân cho toàn hièu loàn trung,

,
Chung là déu buôn bán hip hùn • :

M- mi li cho rng dn rng nirc;;-

Vic hn thit, phi nhâm SÍU xem (rc,

Cách phi chSng khuyên tính tr ngh lui;.

Làm ng-i mò nhm mt tôi thui, ;

Khng o ng nào khác chí hlnh g;
Cõ mùi mt tay chn mà thiêu- b, -

Cng tai d rúng ngc li không lòng'.;

Nh vy thì x th 880 xong,'
'

._

Dng y L òi nhng tin
;

-

__

:
:
.

'

Thà hình gò vt khng n cog khá mng,
'

Cc cho ngi !m lúc tiôu xài
;

•' ‘

O’ trong trán 'ai cng chu trân ai,

Song bièt phi ráng nhau d Ihán ;

ông trí mn du tôi rói pbi sáng.-
.

--

It chng cùng vi khôn cng nh kh ;

X i xin tránh vic mt m,
Li Ihnh trch tiu nhn hay kiu bnh ;

Ngi có tri hãy ò- cho có tánh,

Tánh tri xong thì mí vicu xong.;

Xin anh em ráng tính vic chung, -
.

Chung có ich hn riêng nghèo khó

;

Ngi sanh trc lmu dy d3;

Có dy râng nèn bp b-i dng tay.;" -.

Hãy gn lòng am d- mà i hay,

ãng vy cng bi xa híén trí. -

(Sau tip theo) .-'

L.^G-D-Tuúc, Bên-tre.

Truyn Ru-xo Hà-ni
• (Tip theo) -

'
• •

Bèn Hà-ni. hn mi g> ti,
.

Ti bên xe bit mây nbièu ngi,.
J.

K ihi thong th ao chi, -
• •

Ngi i tièp khách bm thi rc quen.

Tay gp tày bt lay chào hòi,
*

Nam vi nam quen mt vui mng, •

Rc tri dèn khí sáng trng,

Un xn lim hn tng bng gi xe,

CoeUs xe ha chuyên hành lý,

Mây khách b hành la cia minh
;



NÒNG C MN BÀM

"Bên ây gp lúc èm thinh,

Hiêu hiéu gi bàt lnh minh phát ru-ig ;

Ngán dm x xa vy bn C1,

Vui nh Irí hng gp ma dào
;

èrn khuya mt glt cl im bao,

Nhc vì di nguyt mang sao mây ngy ;

Rng tri dông vi vàng thc dy,

L kiIn ngi ng ngáo ngi trng
;

Dc ngang xe khí thng xng,

Gái trai già tr thit dòng hn mình; •

Bã sng lòng tim tòi,

Chi tit sc bôn hành
;

lo khn sa son ành i'àDh,

Bc lên X kéo th thành do chi ;

Hà-ni nm mi ba dáng ngang dc,

Thành, trung tam tp lc phô phng

;

K ra
.
bàng-mi, hàng-ng,

Hàng-thang, Cu-g, li ng hàng-gai

;

Hàng-ngang quanh hàng-bc,

Hàõg-giãy dc hng-b ;

Hàng-bm hàng-u bc v.;

Hàng'bè ngõ li nhng d<5 hàng-cau,

Hàng-lchay hàng ,Pbc-Kin,
Hàng-qui vi hàng-mành

;

Hãng-m thi giây d giày xahh,

Hng-dng hàng-lin dành dài l

;

Hàng máy xen hàng nón,

Hãng.dép vi hàng-da
;

Hàng-dào chó bn s sa,

Iàng-nhum d nhum st mà d en
;

Hàng-hòm hàng thuôc-bc,

Hàng-i èn hàng-bng :

Hàng-hài hàng-3t nhc cng,

Hng-l hàng-ng cng không thanh nhàn
;

Tanh-hôi l hng-mm,
Nng ncb hàng-vôi ;

Hàng-qu hàng-tròng li thi,

Ai mua hày th ít hi lung tung
;

Hãng-bc hng-òn chót hàng-c,

Tính ra c thày bôn hai hàng

;

Tc xa bm su nói gian,

Bên nay thèm sáu bn hai phi rói

;

Cuc du xo - ngang hàng-c,

Xem tình thành va èn ch ni;

K sau s t vàn vi,

Ngoái trong nhà dâu vt gì khéo hay ';

(Sau s tìèp (heo)

Tarn-quòc ch. tc dch

(ttp theo)

Nói vé Tôn-Sách b thng vé rói khièi)

ngi di rc Huè-à diu 1r ; chng dè Huè-

B dá i qua Trung-nguyn rói, còn c ngi
hc trò ò li Ng, bèn khiên cho thuòc,

ngi hc trò vào coi rói nói rng: « dáu

mùi tên ây có thuâc c ã thòm vào xng
ri, phi tnh õ-ng cho d mt trm ngòy

thi rai loh, nêu có xung giàn vit chi thi

ch Yt ày khó tr âra. » Nguyn Tn-Sch
lã ngi lnh bay nóng ny, tc minh v\

không dng lành cho mau.

Khi ngh ngi du-ng bnh va hn vài

mi ngày, bng c s cùa Trng-Hujén
Ha-xng v

;
Sách dòi vào hi

; ngi
s y tha rng : « To-Tháo s chúa công

lm, by tòi mu s cng du kính phc,

duy c mt minh Quách-Gia không phc mã

lhòi. » Sách nôi : < Quách-Gia,. c ni chi

chng "ìn ngi s không dám nói: Sch
gin lm hi hoi, ngi s phi Iha

thit rng: Quách-Gia thng hay ni vi

Tào-Tho rng : Chúa-cng chng du chi mà

s, khinh khi không dè dt, lánh nóng mà ít

mu, ày là da tht phu, ngày sau t thác vé

lay a tiu nhn. Tôn-Sácii nghe gin lm
nói : s loài íhât phu sao nó dám liu la, ta

th quyèt ánh Ha-xng. I> Bèn chng ch
cho thng lích lành, muôn thng ngh xuàt

binh. Trng-Chiôu cang rng : <r tháy thuc

dã dn Chúa-công trong mt tr3m ngày

chng nôn c ng, nay sao nhn gin mt
lúc mã liu mình ngc nh không di vy ?

»

Lúc dang nói chuyn, bng báo nói có s
cùa Vièn-Thiu là Trán-Cbân dèn. Sách dòi

vào hi
;
Triín-Chn nói ý Vièn-Tbiu muôn

kèt Bòng-Ngô lòm ngoi ng, dóng ánh

To-Tháo. Sách c mng; bèn ni ngày nhóm-;:

các tng ui trèo láu bày vèn Ihêi ài Tru-;

Chân. — Lúc dang -n uùng, bng thy các ;

Lng lao xao lô xò rùng rùng xung láu.|



nông’ c>. min àm

khng ma, thi dôi thc Vu-Kit di 9 li

khiên ngi am cùi kh cht sn dó. gn

dn gi ng, gió ùng thi èn, bòn phía keo

my en gân giáp. Sách nói : < dã dèn giò-

ng f
trèn c mày den mã không ma, ây

thit quà l yên nhn. » Bèn nt 1<C tà hu

am Vu-Kit bò (rèn dòng cùi, bùn phía

ni la, b gi thi mnh, la cháy hòt lèn,

bng thây có mt lng khóiden bay thng lèn

trên không, .mt ting n vang, sâm sét nùi

dy, ma o nh xôi, trong giây phúc ch búa

àng sá du ni nc cao hn ba thc.

Vu-Kiêt nm nga trn ông ch 1

,
hét lòn

mt tiêng my lan ma tnh, li thy mt

tri, — Các quan cùng bá tnh xúm nhau phò

Vu-Kièt xung m- t ói ri ly lc khen t.

Tn-Sch thày quan dàn du qul ly di
nc chng k áo quân, li càng ni xung

gin lm nt ln lòn râng : « ma tnh y
là tri dt s- nh, loài yêu nhn nó dùng

dip may d mà thôi, bn ngi c chi mà

. mfe hoc lm vy » nói ri bèn rút gm
deo khn-k t hu chém Vu-Kiêt .cho mau;

các quan hêt sc cang. Tn-Sách gin nói

:

5 bQ ngi muôn the ì Vu-Kit mà làm

phàn sao ? » Cc quan déu chng dám ni

na. Sách nt quân v-s dam Vu-Kièt ra

chém mt' ao dâu rng xung dt ;
bng

thày mt do thanh khi bay tháng qua hng
Bông-bc,

(Sau s tìèp theo)

Canavaggio

Tam-hoàng cc chí thc bièn

(Xin coi sò S9t 35, 37 và Õ4)

• V. — Mi thng.

Mt thng tóc b duôi gà,

[lai thng n nói mn mà có r.iyên (duyèn)

;

Ua thng má núng dng tin,

Bn thng rang ‘ng ht huyn cng thua;

Nlm thng ciS èm deo bùa.

sáu thng nón thng quai tua diu d
:

By thng n nói khn ngoan,

Tám (hng má phân ng càng .tkm xinh

Chín thng cô ng mt mình,

Mi thng mt l'èt a tinh mí ai ?

(cáu hál nhà trò)

Nam-song-Tb, son.

Ni Mo có sách

Anh kia nói lo c danh. Vua cbo òi lá

phán bo nói láo nghe chi. Anh ta. mi tâit

rng :
«múòn tâu b h, ti nói láo có' sách,

Song khng dè b h òi ti phán dy nói láo;

uèn lôi không c em sách theo. Muôn (âuj

. xin ban n chõ ti vê iy. >

Vua 'cho ành ta vê ò nhã kh-lút. Láu ngày;

vua òi ti bât ti khi quân, dy- em chém;;

Anh ta qui tiu râng : 8 Muôtt tàu b h, vàng;

mng b h tôi nói láo. Ch- thit thì nói láq

mà có sách bao gi? » Vu lc ci d tb

áh ta mà' rng : « Vi trm mà' nhà ngoí

• còn lo dèn thè, nh vp\ ngi ta thì li bc

nào. T hu trm cn nghe danh nhà ngi

noi láo na, trm s h chì dy làm n cj

l-i chng chi. J> '1

Th-châu th sanh.

An phn íù duyên
I

-Coi con c vi con cng-cc mà coi. CoiÝJ|

di li tbôi tbeo m nc kim n, c cog

không cng ch, song cbog dòi ba não. GJ|

con cing-cc ìõg li, dua bi kim Ìa
;
M

ngày loi ngoi lót ngót, thi cô. no chi hn CO^|j

Con 'ngi ta di ai theo phn nãyiH
tròi ã nh; phi giàu sang theo giàu

phi nghèù hèn theo nghèo hèn, an
p.||

1ÌIV duyên thi lã hay.

Vô-tranh-Qu'^11

•CC PHOTO M RÊ KOI S TUJ nu
(Tc kêu là sng dái, ' sò di

)

i
0 Mài rè plù-dung v-i nccm mà phèt'.

,2° Bàm tru xà- lt than gim mà git.

3° Lây nhù-hng vi tóc cùng b trâu (nam
tht n cu) b’ vô la m xng.

4° Bàra iá thuòc-.iru than gm mà giát.

5° Bám ht Irái-vi, ht-quít vi du den cho
nh trn vi nc nóng. mà git.

6» Cà tiu che. nh d giáu da m phêt.

7° Ngâm nc lnh (c ncá càng hay hn)
8° Phng chót ny bay hn ht

:

mua mt
cái suspensoir ti tim Ihuòc ty mà dông

nõ thì nd hèt <r Irái chng > lc thl.

Th-chu th sanh.

* Gá mt ba n 3 .gjQ0

Còn Tôn-Viên quí-khách muôn dt, hoc bánh
ngon, hoc ticm ci, tân gia chi, xin dn
ti dùng giá r và dó ngon. Sau ht tôi kình
xin ch v oái chút tình mn vi ti, là ngòi
bn-quòc. Bã biètYui dâu cng s vui, duy
èn tôi thì cm n JSm.

Nguyen-vn-VAn.
C-U B-thin cùa quan Ph-Soái-Nam-k.

Ngáy 25 Févier 1G03.

•Giá Lúa Go ^

La, mjj t 150 Gn bay M 68 kílos,
"

chr ên nhà máy
2 93

Go lc nhã máy mii ti
5 Pb áii tbóc

l cân hay là 60 kilosl™
11* 1 ír2,n ‘

10.,... * * »

Váo bao sS n, khì thuê.
’ * »

.20 » * si
1

theo
Go irSng nhà mây... 'dán sàn* và

qui-knacn

Cu QUAN MT NHO'
à có cm ' •

ùng sch ‘ TIPH BNG M SÔNG BÊN-TRE
nh nhà ,,, . . , ,

-

mdne-ò
UÓ Mn cc th sch s ^9° tây và

cc th sách ch quc-ng, th tung,
truyn s-, cùng, sách Minh- tâm-, Trth
ch nhu .có âm qu6c-ng.

Bán dùng nhà trng, nh giy trng;
giây , cáng vit, ngòi vit, mc, thc,,
vân vân
Bn các th hình treo chi và tu-st.

Ni ht ái có sa tu-st, máy may, xinrc ên nhà, thl s giúp cho, òhng- tiêt

cng lao, s- phí khng nài nhiu ít.

Nhà c may máy, may y phc lây và
trng Annam vi tõt, ai muòn t may

tùy thích, thin cng thò-ng n rq .hn
ch khác.
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NH IN và NHÀ BÁN SÁCH
CA ÓNG CLAUDE và CNG-T1

.0’ ng CAHA, s'ò 119 và 129
C bán các th th và sch ch quôc-ng gi nh sau nây :

... ... Í-. 1 TI..- l.ii.. (k; Uok An l,v„í nlí.
CÓ bán Nht-trình Nòng-C dng nguyên

cun mt nm là 50 sô giá.... 6 $00

Thc kiu vs thi hành án ty v vic hình

Và vic h và vic thng-mi cha ngi

Tc-ng Cô-ng

.

Minh-Tàm Bu-giám cuôn th nht

0 20 Bn quc 1800
0 20 Cours d’Annamite 2 50

0 60 Cours gradué'. 2 50

1 00 Convcrsation Annamtta rranaa CartoiHèa

—

0 80

0 30 Vocabulaire Annamite Cranais . .

.

1 60

0 Ô5 Vocabulaire Trng-Vnh-Ký .1 20

0 40 Miscellannée 1 40

0 50 T-Th mi có lai 1 60

0 10 Nhi-B-Mai 0 30

Phu-kìu 0 20

2 00 rn-Sanh Ngc-Anh 0 40

0 30 Thoai-Khanh Châu-Tuàn 0 30

0 30 Th Nam-k 0 10

0 30 Chuyn i xá in li lán th 5 .

.

0 60

mua th sách nào thl xin phi gi Lh và mandat poste mà tr tién tróc cùng ni tên

h và ch- cho r ràng lh\ ông CLAUDE, s gi sách ày li cho lp tc chng sai.

NM-QÓ-MO
(1903) J

iz J

THNG T
Laxosa

H 2
%
z 1

1 iíereredi 4

2 Jeudi 5

3 Yendredi 6

4 Samedi 7

5 DliIANCHB.. . 8

6 Lundí 9

7 M&rdi 10

8 Mercredi .... 11

9 Jeudl. .......... .13

to Vendredi 13

11 Samedt 14

12 DtiÂSCHB 15

13 . Luudi 16

14 Mardi 17

15 Mercredi lâ

16 Jeudi 19

THANG BA

Th tu’

Tb nm
Th- sáu

.

Th- by
Chùa nht.
Thú- hai

Th ba

Th t
Th nãm
Th sáu

Th- bày

CeA nkvtt.

Th hai

Th- ba

Th t
Th nm

CLAliDE & G\

ì* « THANG T
*

2 < LaKGSA

Vendretli 20

Samedi 2 í

N Dimaxchb 22

Lundi.... 23

Mardi 24

Mercred 25

Jeudi .. 26

Veudredi.-. 27

Samedi 26

DiitAHCHE....... 29

Lundi t

Mardí .. ... 2

Mercredi ........ 3

Jeudl — 4

THANG BA

Th sáu

Th bày !
Chúa nht. . n
Th hai

Th- ba

Th t
Th nm
Th su
Th by
Cha nh-t.

. n
Tháng t A

ijTh hai ]

Th- ba ij||

Th I. £9
Th nim . .KU

Girant CA.NAVAGtìlO

CAUSERES SUR L’AGRICULTURE ET LE COMMERCE
MOI TUN LE IN NGÀY TH NM

GN*w:CANAVAQQlÒ ANNONCES

Chu Bút LUNG-KLC-NNH
; 1« Page le centmètre §150

T D-Túc 2' Page le cent. 8 i 00

hrNG LAGRANDIRE, Sô 84. !

3* Pa8e le cent g 0 80

S-âuIG-O 3KT.
j

4* Pagela cent....:. 8 0 60

Xaò’X
Ai muôn mua nbt-lrình, hay là in vic chi vào

thi c do Bó-quán chu bút là

m thung-ngh, ch có

cho ông Canavaggio na.

Thu-cmg c lun
(tièp theo

)

Sáu tnh rng hng c ngi trí,

Bôn triu d t nhiéu v thông minh
;T khi bày Nng-c nht-trình,

Nay dã dng mt nm bày tháng
;

Cng nhiêu lc lun -dâm cho hàng.

Bng tò tình ích vt li nhn
;

Sao vn ngi phàn bin gi chn,

Mà bày cách tê bán tr- kh<5!

Mt ít k cu vui mà già ng,
ùng nhng li hí hc khôi hài;
Tri tng chi vn thit ngh sai,

Li quên nghíami mâí xem mi ty chì.

• Li lun nh vy :

"
.

_
.

'

Di un bin bén buôn hùn hip,/ •

: V
-

Sao chng ra vôn ln mà làm riêng

B nhc cõng rù quên nh kè iên,.“
Ngi ai cng bièc lo cho này

;

*

Khéo kiêm chuyn nõi xàm nôi vây,
’ trong tri thì ai cng nh ai

;

Chng bán bun hùn hip làu nay,

Thì cng cd lu cao rung n)ng

;

Kh chi bày tôn cng mà làm khùng,
Ví d công nn t U"h í t-c 0geótrénpaggst

Ciri nhà quê m làm tri' làm- hin -N ]

Chê b-sáng li tiòh" kiTùn tinh khiêu.
-

í

GIÁ BN NHT TRÌNH

Í

Ngi bn quòc

tut n3m..'$00
sáu tháng. 3 00

Ngi Langsa

cùng Dgol-quôc

mt nám. 10 $00
sáu tháng. 5 00

Ti pháp cùng ngoi quôc 10. 00

'

'
. •. NAM THÚ; .- Hl.

f J
’’ *— -

Ngày \ 9 TH.-ÍNG Ba nm Qúi-mão Ngày 16 ÀVRIL 1903



Châu i I

Hi ch v nhàn quan xem hiu,

Két' cho ti thit cng qu kh ;

Nhng c cho minh khii làm d,

R chi bãy ra nhâm mrdc c;
C li ca râng :

-Trirc khè Irc khè h ng táy túc,

L tuyên' l' tuyén' h trc anh ;

Phán phân hé vng vt ai sanh,

Long lân xà yt h lng tranh.

Trong rng rm có .cây cr-.o cây thàp,

Ngoài ni thì có thú nhò th to ;

Sanh làm ngi có ói có no,

Xét cho k du mang di cng ra
;

Chng phi tng nhà láu lúa va,
Ly gng minh mà v vi ngi

;

Lun vy thi nghe cng áng c,
Thit nh kè ni : « Hà nhn v [c » ;

. tìi nh lc mói sông tròn trán th,

Mièng c ãn, lây ó làm lc ngi

;

T vinh sang, cho ên n mày,

Nhiêu cbêt bnh chó- it ngi chêt dõi
;

Tôi chng phi ly uông ãn .mà nói,

Xét nhng du ph chng nên h;
Ngdri trong trán cô ngi trí k b,
Ngh nhng chuyn dinh h vinh nhc;
Minh cng vy sanh troug trán tc.

Thn cho minh không bit bán buôn;

Vi thày nhau thong tb luôn tung,

Không ngh vic quàn giao dt s
;

Ngi d quèc ghét triêu tam m t,

Mình sao a triu l m lam
;

Lu ( II phi chng li gi nói xám,

Bièt mÌDh mt ch chng thng dóng bn
;

Khuyên bn hu xét suy la chn,

Bng nghe li dõ k tn nãog

;

Nhng ngi no $ thè giàu sang,

Ngn vic phi là tay lc do

;

Sao m1 ming ành ra li xo,

Hi ti rng : < không buôn bán li rò ngi 0 ;

Xin anh em nhò ln xét chi,

Li hi y phi chng nghi ii
;

Nêu ti muôn mt tòi cô li,
.

• -
•

La phai chi nhc sc lun bàn;

Nhu ln thi cng mt ca hng,

*a dc li dè nh Xi bnh
;

Ngi trán tc cng cho nriiéu tánh,

Song r là có tánh phài tánh chng
;

Xin anh em ngo ng vn,

Xét cho k bièt giùm phi quy.
(Sau s lip Iheo)

Lu*ng-dù-Thúc, Bèn- tre.

Lò'i Rao

La Scciété d'ExpIoilation des Alcools Indigènes

en Cocbinchioe et au Cambodge, .38, rue Mac-

Mahon, Saigon.

Hàng bn ru Nèp t Lc-Tình ên Cao-

Mang, v bán mi ht Tham-bièn trong

Lc-Tình, b li dng Mac-Mahon, s 38,''rao

cho ch v ng r, ráng hng ny bn ru
thit tÔ f

,
dt ròng Np mà thôi, dùng mà tè t

sch s, và uông thi mnh m
;

vi t bng
máy, li bán rè hn hÊt.

Nhng v nào muòn- lp lim, nhnh, (-bái-nhl)

dng bán ru ny, thi phi dên ti bng noi

Saigon, sò nhà và dng dã t óm thng
ngh, dng bng lnh bi chom bán._ (Ru ny
có nhn lmg-long).

Truyn Mu-xo Hà-ni

( Ttp theo)

Cuc du xào mi rr.t nhá nhò ln,

by ó ngh bai chc ch vn di;

Xa xem rc Tr láu i,
ln xo c xi gip giéu nhn dân

;

Mt tin dà rng ro song st,

ba ca ln cao có linh canh;

V ròo thâý cuc dành rành,

trc sn hoa c' xanh xanh sáu bdn;

Bèn hu ao sâu bè cha vt,

bèn t hd xáy máy vòi rdng

;

Gia sàn dâng rng minh mng,
vào ra xe nga thit ng nh tm

;

Nhã chính gia nén cao hn vói,

li h lng hi lý mày vièn

;

Nhà nãy bn ca phán miôn,

trung ng chánh v dính licn ch A,

Bén tà nhà dài cong cánh ná,

áu ké nhà gia cúi hng rào

;

' Ni thèm dy. thng dàng su,

kè nh mt ci bi nh cu xen ;

Dy. náy dinh . ch B.‘C..,

'

riêng cho cuc Pranqais' báyd';
-Bén hu cng vy cong cánh ná,

dy dài có- ph mt dy sau
;

Bui Ihl cng ng 'hàng ro,
áu ké nhà gia ra vao ifi ' nhau ;

.
- Hai bên nh mt kiu,

ch hiu Yn khác xa
;

D.'E. vi H. .
cùng ,G.

tuy lã bôn ch nhiu bé
'

phi thông

;

Nhà ny cuc thuc phng Bng,

Ton-kin, Nam -vit, Xiôm thung vi Lèo;

1 Li hip cùng Ma-ní

chung vi nc Ma-lai-; .

Nay phn my hiu A. B.

*k sau s íip ríói v trong
;

Sau nhà bèn t nhà khàu m,
nghi hiu 1. J. v ch K.

I. v Nht-Bn anh-va;

. cia Khách, K. ngh Thanh-nhn,

Phía sau ngay vi nhà chinh gia.;

nhà di dy thng hiu L.

.

Ch náy Táy gi Bcaux arts
;

dch ra tiêng ch kêu là Ha-danh,

Bn t nhà ny mt dy vn
;

ch M. hiu è àu chung,

Bèn hu nhà nh má vuôn
;

N- 'ch hiu, it tung chi hay,

í Ch náy vé d-qu&c

;

;là Nouvslle Caldonie,

; Gn- dây vn ch Vn-thi
;

'ch 0. d hiu c ghì Nht-trinh,

I
K ó nhà vuôn nh-;

è ch hiu là p, .

Bây là Madagascar,

bày xo ky nh là òng-dng ;

àng sau .ci dày cong bèn hu,
tòa rng xuè xoan dính ch Q;

Nhà ny dùng d ngao du,

.dn ca xng ht giúp vui trong ngoài
;

Ch nõi ao nui vt,

gán mé c 'nhà v
;

Ti dày é cb R,

bày d h-bc bóng, l nm, càu
;

Sau lng bèn là nhà cong h-c”. ,/
T ’*v’

:

cái nhò ct méo r dng sau
;

ây nhiêu, máy móc nhim. mâu, 'l,-

ch T hiu dng áu nhn dang;'

Ròt li ch u là ch chót,

di nn nhà gia.dã nôi rl

;

Ti áy chaug phi lôi thôi,

vièn quan kiiYi soAt chi i vic gì ;

Hiii mi.ch hiu dà bày r,
mày cuc tài ngh s tiêp theo.

Tm-quôc ch tc dch .

{tièp theo)

Nói v Tn-Sck chém Vu-Kiêt 1‘i truyén

lnh am thày bèu ni ch mà 'hài ti yu
m. êm y ma gió dm gi, dèn sáng

thì chng thày thây Vu-Kìèt
;
quân gi thày-

v báo cho Tôn-iSách hay
;
Sách gin lm muôn

chém quân ây di, bòng thày mt ngi. di

thng vào công dng, xem ra là Vu-Kit.

Sách gin lm rút gm muôn chôm-, bng
lin hôn mè té nho xung ât; k t.hu
mau nh vo nhã trong giây lú 'mi tình.

B Ng-thái Phu-nhn vào thm' bnh và ni

vi Sách rng : « i con giêt oan Ihn-tièn,;

nên mi sanh ha hon làm vy. »-'Tôn-Sch

Ciri râng : « con t bé theo cha . rá irn,

gièt ngi nh mè, nào thâ ha hon chi,

ny git êu nhn, thl dã. tut hon ha,,

ch có lý u li tr' mà lâm ha. cho con

sao. í Phu-nho ni :
t bi con không tìn, - •

nn mi ra làm vy, nay phi câu. khn vái •-

van. . , ,
J> Sách tha rng : < con sòng, thác 'ti

ni' tri, loài yèu nhn nó làm chi ng, lã
phi câu khàn vi van sau ? 1 Bà Phú-nhnr^
liu nói không dng, bèn khiên kè ‘

tà h/T-
ln cáu khn vái van. m ây va lúc canh

ba, Tôn-Sách nm ni nhã tron£, bng thày

gici ùng thòi èn, dèn tc ri li sng, giòm

di bong dèn thi thây Vu-Kit dng trc
ging, Sách nat ln lèn -.:ing. ta bình

sanh quvêt tr yêu m, mà Inv.xho an thiên
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ha, ngi ã ra ám quì ri sao còn ám
n gón ta. > núi ri bèn rút gm trên du

nm mà phóng, bng Iién chng thây V-
Kièt. Ngô-thi Phu-nhn hay ng ìi cáng

lo s; Tòn-Sách bên gãn gng di ng,
cho m an lòng^ Bã Phu-nhn nói vi Tôn-

Sãch ráng: « .Li Thnh-nhn có nói râng:

qi-thán oai dc. ràt ln, nh ln du phài

khn cáu: vic í|uì thán chng nèn cbng tin,

con dà giêt oan- Vu-tên-Sanh há không bo
ng sao?.M dã khièn ngi lp àng tràn

ni chùa Ngc-thanh-quan, con phi ra ó
vái ly thì- t nhiên mnh" giòi. 0 Tôn-Sách

khng dám ci li m, phài gn gng lên

kiu dèn chùa Ngc-thanh-quan
;
m ông do

s' rc vào, mi Sách dt hng
;

Sách

ôt hng mã không ly; bng thày khi

'trong l hiro-ng bay n mà chng tan, t
kêt nèn mt" lòa huè-ci, có. Vu-Kièt ngi

trôn. Sách gin chi mng ri b chùa. di

ra ngoài, li thây Vu-Kiôt ng trên ca
chùa, mt gin mã ngó Tòn-Sách ; Sách day

li hi kè t hìru rng : 0 bn ngi thây

Yêu qu chng ? » Kè tà hu u nói : khog

thây. Sách cn gin, rút gm eo nhm Vu-

Kit- mà phóng; bng trúng mt ngi lé

xung
;
chúng xem ra thì là tên qun chém

Vu-Kit hm trc, b gm phóng nhm óc,

máu chy ra la lng m thác. Sách dy khiên

dam chn di Lúc Sách trng chùa bc
ra, -li thày Vu-Kit chy thng vo chùa.

Sch Di: < 'chùa ny lá chõ cha' yêu. >

Bèn ngi ni trc chùa, dy nm trm quàn

Võ-s phá chùa i
;

quàn V-s va lên gir

ngdi, li thây Vu-Kit dng trên nóc ly ngói

lin xuông. Sách gin lm, bèn tru.yn cho

do sì trong chùa ra hèt, rói ni la ôt

chùa, la cháy lèn, thì thày Vu-Kièt dng
trong la. Sách gin b vé phi li th Vu-

Kièl dng trc ca phù, Sách li chng vào

phù, bèn diin binh ra thành lp tri, dòi

chúng tng thng ngh, muòn dày binh

giúp Vièn-Thi dánh Tào-Tháo. các tng
u nói ráng: « Chúa-cng ngc the mi khá

chng nàn khinh ng, phi ch cho làrxh

mnh tht rói, xuàl binh cng chng mun
chi. » — Dèm ây Tn-Sách ngù ni tri,

lai

thây Vu-Kièt dn, u thì b tc x
; 'Sách

nâm trong trng nt mng lin xì.

Ngày th NgO-lhái Phu-rihn sai triu Tn-
Sách vé phù

;
Sách v ra mt m. Thi-phu

Nhn thây Sách binh dng gy ôm, khe mà

nói : rang : í con hình vóc h ri. » Sách lio

ly kin soi minh, ‘qu- thy hình dung haõ •

tòn
,

tlit lãnh mà ni vi k t hu râng;
1

<t ta c chi ''mà gáy m ên. thè Dáy 1 B Nói

cha t, li thây ‘Vu-Kièt ng Irong kièn

;

Sách p kiên bét lèn mt tièng, vít thng
rách xé, hòn mê té xuông t. Tháirphu-Nhn

dy phô vào nhà trong giy phúc tnh li,

mi than rhg : « ta chng sòng dng na
ri. » Bèn òi bn Trng-Cbiòu và em là

Tn-Quyn n chò nm m trôi rng : u nay

thiên h dang lúc lon,, ly vic ng mnh
cùa dàt Ngô, li có ba sng bn him, thì

cng di mà làm nn, bn Tr-Bô ki) xin

ráng mà giúp em ta, » nói rói bèo giao n
th cho Tn-Quo, và .nói râng : nu c
bnh t Giang- òng, bày mu hm trân, mà

: tranh honh vi thièn h, thl em khog bng

anh*; còn c k hin dùng ngi gii, mà

khin cho mi ngi u hèt sc mà gìn

gi dâl Giaog-òng, thì anh khng bâng em,

em phi L-ng cái cng oia cha vi anh

gy dng c nghip khó nhc, ráng mà gìn

gi lày. » Tri-Quyn khóc ly ri lành ân

th. Sch li tha vi.m rg : « con ã ht

sô tri roi, chng dng phng d-ng m già,

nay giao ân th cho em con, xin m sm
tôi dy dò nó, c nghip cùa cha, chng nên

khinh b. B Thái-phu-Nhn 'khóc rDg : < s e

em con cbn th .di, quàn vic ln cbng

kham, vy th) liu lãm sao? » Sách nóí

(í lãi cùa em con hn eoii mòi phân, dã dó-

mà qun vic ln, ihorr nh vic trong màj

chng qut, thì hi Trng-Chiu, vic ngoói|

',l.í jrìr-BÒ !à tn '.•h’ cua Truag-Chiêu. J

CÓ Tn-lrng-Mu.tng mo mnh m, còt.
.

cách phi thng, ày mi thit là qui ing _

mà li dng sng lâu, mây. ngi kia chng-

ai bì ng.) .'\
v .

Nói v Tôn-Quyn virog ir di' mng cua

Tn-Sách, chng qun àt Giarig-dông 'lúc

dang lo vic nc cha xong, có ngi báo

nôi có Chôu-Du - Ba-khàu dn bnh v Ngô.

Quyn nói : « Cng-Cn d v, 1 hì ta hêt lo. D

(Nguyên Châu-Du l trn' thù dtv Ba-khâu,

nghe Tôn-Sách b thng, nhn vé dng thm,

va ênNg-qun nghe Sách dã qua i,
nn lièn dem v mà chu tang.

(Sau s tìèp theo)

Canavaggio

— rnmma

Túy san vàn mng

Nm Long-dc th t,

Tìèl Trung-thtí thng tám
;

Quê t hng da ngân dra,

Hòe huê táng dp di hàng
; : .

Trng trng bc gió gió vàng,

Lo lo mt bu bch bch
;

Tròi .
tri xanh, nc nc bic, *

Làu láu muôn khóm pha ly
;

òi ni òi có phong quang,

Mi chôu mi a ngon thng.'

Ta khi ây :

Va thu4 thôi cháu thièn s,
Nhân khi rành vic còng sai,

Thanh thanh mt chic thuyéo lang,

Noi dòng Xích-bich
;

Nh nh ôi con chèo qu,

Dng khúc Thng-lang.

Trài Hang-nghô qua ca Thu-pbù ;

Da Góoli-mèo lên chùa Non-nc.
Cung mây quán giô,

R ráng t bc binh phong
;

Bàí bt non tiên,

Bàng lng dng d vân thòy.

Bát ngt lng quê d hng,

Bng khuâng d khách khn hàng.



Ta bây ch: ...
Ké bên Iì£u du Ihoàn,

Ghc ngàn mai ièn b.
' '

"
:

’

Xách quán nghê, khong m yèn, -

'Xinh xang mt qut mt con òng.; ..;p bóng 'ác, bn chn la,'

Lo o di hâu di a liu.-.'
'

•

Dié dt qua cáu CÌiu-càp,D dá vo ca Tam-quan.
i

- Lán bàLthí.v dc dc ngàm ngâm,

Lèn chùa pht, trai trãi bái .bái.

Quýên lin dôi b tháy trc,

Thành thi tiêng quvn 'tiêng tièu;

RÙ ren nm bày ng thi,

Thong th chén thung chén-cúc.

Xính xáng tic hu màng mt,
Âm thám canh dã sang ba.

éu say 'sa 'ai nây ra v,

Còn 'bu rn m.nh'. ta-ngi dày..- .

Ct c quên trng, làm bn,
Màng trng nm thc tng ván

;

Tha a nng gióa duên,

Phúc thày nrt ngi' VU diu-
.

òng dành chn noi b ngc,

Thnh thi tay khóát rèm chu.
. .

Tóc dn dn my sò- my tng,

Quân dn dn sõng tng òi lp.

Mt hoa áy' ný,
Dng tn t dam minh ti láu tây;

Mày líu u ô,
'

T minh phi eo su vé' dt bc. .

Sau lng.có.dôi háu thiu n; -r-

Trc mt bng mt hp jc' Dam,.;*

Khoan khoan noi thm bc vào,

Chng rng thíêp t-i hdu un t.;

Rén rén da cu ln ngi xung,
Hòi sao chòng à rn c nhân 1

Ta khi ày ;

Bdi hói na na máng,

Ngp ngàng - lui di ti..

Mdl nhìn mt mong chào, sáu kia l ch,
Tay cm lay m inii, thám I1 ngp ngng.

Lei. láng dt chàu ri trc it,-.

Nhng ng binh thi y duyên xa
;

.... N. non .tiêng- ngc.na ven tai„

Mi bit to khan là ngha cù.

Nguón cn ta- mi gn gng,

Sau.trc nang bèn by t...
,

Chng rng thìèp :

H sanh bô liu, -

Trm giông trâm 'anh.

Bút son. vrig. mng*Thièn inh,

.

Giáng: sanh xung lm-, con.tng qu.c
;

. Chi d nh.a Nguyt lo,

Duyèrí kí v làm. v- lang quàn.

Nghà- keo san thot bén tbóí a,
Duyên' kim' ci càng quén cng thm.
Tiêng cánKchen tiêng sdc,

.

-Phau -tuôh dêm nguyt lúc bòa phong
J-

huè; béti mùi lang,

Bnâm ngày xuân hoi thoi.-khí.

Rã gn Y tinh kia ngha, n,

Thm dn dò bin ái ngun án.

La nhnh trc, sánh nhnh mai,-

Nhng c trm nm dir có l; •

Trdng hàng hòe, chen hàng què,

Ngõ mong chín ch vn vã tnò.
Trtrtrc là . xe ch dp duyèn chng;

Sau na nâng khn'cam phn tbip.

Nhng mog bóng C.U ngói da,
Nào bay máy to khQ lng.
Duyên k-t -th bc lén dng,
Mi ..va dng nm nm • n i;

lVBiém ,xy thây dê xãnh qua ca,

Bng:- xui nèn hai ngã âm dng.
Ht v hu-biu ràt ngùi, ngùi, -

Nhn li hoành dng trng thlro tblm.

Tbip khi ây

:

Tr- v cung N-tú,
Váng gi vic Narn-to.

Sm lm gi tòi làm ma,
Phng phàt non vu bình thdn n

;

Xung ci rng, lèn c-i ht,

M màng dèm nguyt khách thng nga.

I Ci .ty là vé cõi tiên hng;
Lòng chng chút ngoi lòng trán thô.

Ngnh li T-lim ni t cu,

SaO di vt di,

I T-ng cù lao nhiu.n xt. íhng,;-.

Trng vè Hòãng-hóa chn què chng,

\
Bin rng tri cao,

Nim án ái càng thêm thm thièt.

Khot khoi nm cnh qùyôn nh cnb,
- B v ngàn dm yên trrtg- vi.

(

;. Mong tim tiên hc clúrc hun hn,

;
S ni ch-c máu tín chng dy
Hâu bch pht hi phng biên th,

;

Chln phng nhim pht kata Iruyên.

Da dro dng e thy di trá r

.
Nhn nhe chàng s ct. m màng.

Buón ni tliièp iiin .&5 phn hèn,

i LTC cha dng Ngc-tiu- tãi thê
;

. i n chàng kiu chàm ngha cù,

Dám xin nh liên t h’ thn. ;•

' Rày chàng nãí.-g nng náu chôn náy,

.Nên ll-ip phi th than, uyèn cu.

,

Nga dy mây li líkm S,
Kình dàng hai ch blnh vên.

Thòt thi trao mt bc vn tiên,

.Trm ly t 'chàng còn - thê;

St sùi ri vãi hàng châu ly,

Nm mây xin thiêp tr- lén tiên.

Ta bèn ; M- ca chùa ngi dv,

_ ,
Ra sn phm dng trng.

Mái n canh gà, gng, bt, gàt u . non

chích chích, -
*

•

;?

Bèn kia ca lc, chin vàng soi. mt-n
chinh chinh.

’
'

Ngr là ng-phù hi tam" sinh,

Chng khác Hdng-càn trung nht mng.
T nh sanh, vong nh tn,

Lòng chí thành dáu c
;

Cm tàt thông, câu tât • ng,
L lai cách chi Lhôug

Bèn dang ru cúc dã dù ba ludn,

Phi mn búi son là dê mt lut.

Chung.

Nguyn-kuc~Hé- kình. luc.

Nhà quán tày và café Tniri- lp. ti. Ch-l&n,
dng l’A venue J-asaréo. . .

Kinh rao cho- ch vL.Vièo-quav' quí-ithách

ng r, ti nhà bàtrg toi mi lp ây-, c
bán ru ngon ngt b mát d, và' c' cm
táy môi ngày hai bui, xi dùng sch
s ngon- béo, v vàn -dúng mc, "nh- h
hàng cia ngi Langsa

;
li cd-'dm d ngon

khéo trong ngày th nm v. th by mi
tuân, hn ngày thng

;
ngha l 'c- bánh

ngt và Sorbets.

Gi mi ba n
í-frQ-

Giá 15 cachets 15 Q.’

Dng trn tháng. 50 GO'

Nh muôn dng-cm khoyri xhr phkeho
hay trc. ít na l mt gi. . .

mát p hn cli thng nh Tn-vin và
qui khách muôn Yên m, xitt t Irc'-ag
sa son phn bit sang trng. -hri.

Giá mt ba n 3.SOO
Còn Tôn-Viên quí-khdch muôn dt, hoc báah

ngon, hoc tic dám ci, tn gia chí, xin dn
tôi dùng giá rè và ri ngon. Sau hêt ti knh
xin ch v oái chút lnh mn vi ti, là ngi
bn-quòc. Bã biêl vui dâu cng s vui, duy
èn ti thi càm n iâm. Ncuyn-van-Vn.

Cu B-thiu cùa. quan Phó-Soái-Nam-k.


